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 فهرست مطالب

شماره 

 صفحه

 151-202 معاونت شهرسازي و معماري   مقدمه

 153 اداره کل معماري و ساختمان  3-6 شوراي اسالمي شهر تهران

 151 اداره کل حريم  7-62 حوزه شهردار

 157 اداره کل شهرسازي و طرح هاي شهري  9 حراست کل شهرداري تهران

 161 اداره کل اموراجرائي کميسيون ماده صد  11 تباطات و امور بين المللمرکز ار

 170 وتوسعه شهري امورشهرسازي مناطقاداره کل برنامه ريزي   15 ستادتوانمند سازي زنان سرپرست خانوار

 171 اداره کل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه  16 137سامانه مديريت شهري 

 117 دبيرخانه کميسيون ماده پنج  20 1111ي نظارت همگانيسامانه اطالع رسان

 119 سازمان نوسازي شهر تهران  22 مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 199 شرکت شهربان و حريم بان  51 ستاد يگان حفاظت شهرداري تهران

 200 شرکت نوسازي عباس آباد  63-91 معاونت مالي و اقتصاد شهري 

 201 مديريت بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران   65 امورمالي و اموالاداره کل 

 202-236 معاونت  برنامه ريزي ، توسعه شهري و امور شورا  77 اداره کل پشتيباني

 205 اداره کل ارزيابي و بهبود مديريت   79 اداره کل حسابرسي

 206 اداره کل برنامه و بودجه  10 اداره کل تشخيص و وصول درآمد

 215 امور شورااداره کل تشکيالت و   90 اداره کل حقوقي

 211 اداره کل تدوين قوانين و  مقررات  92 اداره کل مجامع و شوراهاي سازمان ها

 220 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  91 سازمان امالک و مستغالت

 235 دفاتر خدمات الکترونيکشهر-رانشرکت فناو  99-131 معاونت توسعه منابع انساني

 237-276 معاونت حمل و نقل و ترافيک  101 اداره کل منابع انساني

 239 سازمان حمل و نقل و ترافيک  101 اداره کل ارزشيابي و کارگزيني مديران

 212 سازمان ترمينال هاي مسافربري  110 اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي

 215 سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني  113 ايثارگران شهرداري اداره کل امور

 219 شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه  115 اداره کل برنامه ريزي و آموزش

 255 شرکت راه آهن شهري تهران و حومه)مترو(  111 ستاد ارتقاءسالمت و مبارزه با فساد اداري 

 259 شرکت کنترل کيفيت هوا  119 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

 266 شرکت کنترل ترافيک تهران  122 شرکت خدمات اداري شهر

 269 ستاد مرکزي معاينه فني خودرو ها  121 شرکت شهر سالم

 270 معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافيک  131 موسسه هاديان شهر

 277-321 حيط زيستو م معاونت خدمات شهري  135-150 معاونت فني و عمراني

 279 سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران  137 اداره کل هماهنگي فني و عمراني سازمان هاو مناطق 

 215 سازمان بهشت زهرا )س(  111 سازمان مهندسي و عمران

 290 سازمان ميادين ميوه و تره بار  113 سازمان مشاور فني و مهندسي

 292 زيبا سازي شهر تهران سازمان  115 شرکت خاکريز آب

 291 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  111 شرکت يادمان سازه

 309 سازمان مديريت پسماند   

 311 سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران   
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    319 شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران

    321 شهروندشرکت خدماتي کاالي 

    322 ستاد محيط زيست و توسعه پايدارشهرداري تهران

    329-371 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

    331 اداره کل فرهنگي

    333 اداره کل سالمت

    336 اداره کل آموزش هاي شهروندي

    337 اداره کل بانوان

    312 اداره مطالعات اجتماعي و فرهنگي

    316 ان رفاه ، خدمات و مشارکت هاي اجتماعيسازم

    319 سازمان ورزش شهرداري

    365 سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران

    369 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي

    370 شرکت برج ميالد

    373 موسسه موزه دفاع مقدس

    379-501 معاونت هماهنگي و امور مناطق

    311 ي ،نظارت و پيگيري امور مناطقاداره کل هماهنگ

    101 اداره کل پيگيري امور نهادها و سازمانهاو نيروهاي مسلح

    105 سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه امور اجتماعي و 

 فرهنگي مناطق
101    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه حمل و نقل و 

 مناطق افيکتر
123    

    132 حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه شهردار 

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه شهر سازي و 

 معماري مناطق
117    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه فني و عمراني 

 مناطق
151    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه معاونت برنامه ريزي 

 ي مناطقو توسعه شهر
162    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه امور شهري و فضاي 

 سبز مناطق
161    

    509-595 ضميمه 

    511 شهرداري تهران 92گزارش کلي پروژه هاي عمراني سال 

    512 شهرداري تهران92گزارش پروژه هاي عمراني شاخص سال

    513 شهرداري تهران92پروژه هاي عمراني سال 

    591 محدوده مناطق شهرداري مناطق

 



 

 

 :قدمهم

بـه عنـوان    كـالن  خــــــرد و  يها يزيرو قابل استناد و استفاده از آن در برنامه حيامروزه وجود آمار و اطالعات صح

كـارآزموده و مرـرر را در    يانسـان  يرويـ ن از نهيهباستفاده  يهمپا يري، تاث يدانش مراكز مطالعات ديتول هياول هيسرما

 زانيـ و مطالعـات ناـان داده اسـه كـه م     قـات يتحقبرعهـده دارد     يتيريمد يو گزارشها يقاتيمحصوالت تحق ديتول

مرموعـه ،   كيـ اهـدا   تحقـ    زانيـ مطلـور و م  جيحصول به  نتا و مورد نظـر يبرنامه ها يدراجرا رانيمد هيموفق

تا به منظـور  راس ني، به روز و اثر بخش دارد   در هم حياز آمار و اطالعات صح يريگبهره ــزانيبا م ميمستق ييارابطه

ـ ا از يــــر يگتهـران و بهـره   يشهردار يهارمرموعهيز از كيهر  آمار و اطالعات مربوط به عملكرد يساز مستنـد  ني

تهـران   يخـار  شـهردار   و و  استفاده محققان و دانش پژوهان داخــل  يآت يها يزيرآمار و اطالعات در جهه برنامه

تهـران  شـامل آمـارو اطالعـات      يشـهردار  با عنوان )آمارنامـه  يمرلد اطالعــات و ارتباطات يهرساله سازمان فناور

رو مربـوط بـه عملكـرد واحـدها و      شيكـه مرلـد پـ    دينما يه متهران ارائ يشهردار يگذشته واحدها كسالهيعملكرد 

عـات  و اطال از آمـار  يحداكثر يريگحاضر به منظور بهره آمارنامه   باشد يم2931در سال  يشهردار يهارمرموعهيز

تهـران   يشـهردار  يمرموعه هـا  ريآمار واطالعات از سطح ز يدرجمع آور اريبس ماكالت  با وجودي آت يتهايدر فعال

باشـد    يشما خوانندگان محترم م ينظرات اصالح ازمندياز اشكال نبوده و ن ياسه كه خال يهيبد و ـــدهيگرد ميتنظ

هاي موجود و ارسال نقطـه نظرهـاي ارزشـمند خـود بـه      كنندگان و عالقمندان انتظار دارد با اعالم نارسائياز استفاده 

ايــن ســازمان را در تهيــه ســالنامه آمــاري در آينــده يــاري  Info.statistic@tehran.irالكترونيكــيآدرس پســه 

و پرتـال سـازمان فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      ،www.tehran.irتهران به آدرس يضمناً در پرتال شهردار فرمايند

قابل دستيابي  تهران يشهر و شهردار يكيكترونهاي الهآمارنام   /http://tmicto.tehran.irشهرداري تهران به آدرس 

    باشديم

مختلـ  آمـار و   ي همكـاران در واحــــدها   هيو صبور اداره آمار و مهندسي اطالعات و كل از همكاران تالشگر انيدر پا

مرلـد   نيا هيرا در ته يهمكار هيكه نها كل برنامه ريزي و توسعه شهريات راخصوص اده تهران ب ياطالعات شهردار

 يرد محترم قرار گ و پژوهاگران رانيمورد استفاده مد يمرموعه آمار نياسه ا ديام د ينماي م يقدردان اندداشته

 2939سالآبان ماه 
 

 ياصغر قائم يعل

 تهران ياطالعات وارتباطات شهردار يعامل سازمان فناور ريمد
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  شورای اسالمی شهرتهران

  

  
 29در سال  فهرست مصوبات  شورای اسالمی شهر تهران 

 تاریخ مصوبه شماره مصوبه عنوان مصوبه
شماره 

 جلسه

 4 03-90-9890 962 - 9389 - 03982 پيشنهاد معرفي نامزد نمايندگي شورا جهت عضويت در كميسيون موضوع ماده سي و هشتم

 80 03-90-9890 962 - 9383 - 03980 حفاظت پارك پرديسان 

 88 03-90-9890 962 - 9368 - 03908 اصالحيه مصوبه اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران 

 44 03-90-9890 962 - 9366 - 03988 نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي شهر تهران

 هاي شهر تهران بوسمتـــــن دستورالعمل نهايي چگونگي تعويض و جايگزيني ميني

 (90/99/90)اصالحي به تاريخ 
2222 - 03049 - 962 9890-90-00 068 

 44 04-90-9890 962 - 9992 - 03892 مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران  8تغيير نام 

 094 09-90-9890 962 - 4223 - 03084 اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران  اصالحيه

 940 02-90-9890 962 - 4224 - 03004 تعيين ميزان حق توقف وسايط نقليه شهروندان در معابر داراي ايست سنج ) پاركومتر( تهران 

 48 28-90-9890 962 - 9380 - 06499 تجهيز سيستم هاي ديزلي در ناوگان حمل و نقل شهري تهران به فيلتر به منظور كاهش آلودگي هوا 

 82 98-90-9890 962 - 9362 - 04608 شهرداري تهران  9898بودجه سال 

 44 94-90-9890 962 - 9388 - 04602 چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت و شركت در مجامع موضوعه 

 44 94-90-9890 962 - 9384 - 04693 چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت و شركت در مجامع موضوعه 

استعفاي جناب آقاي مسعود سلطاني فر عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران از عضويت در شوراي اسالمي 

 شهر تهران 

08486 - 9346 - 962 9890-99-04 48 

 43 92-90-9890 962 - 9388 - 06390 (( جرائم ديركرد %82مجوز اعطاي تسهيالت تشويقي )عدم دريافت پنجاه درصد )

 48 26-90-9890 962 - 9822 - 06884 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره پنجاه و هشت فرعي از يكصد و هجده اصلي 

 48 28-90-9890 962 - 9822 - 06449 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره دويست و نوزده فرعي از هفتاد و دو اصلي 

 48 28-90-9890 962 - 9822 - 06424 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره چهار هزار و سيصد و سي و هفت فرعي از چهار اصلي 

 44 24-90-9890 962 - 9382 - 06822  9898تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران در سال 

 44 28-90-9890 962 - 9822 - 06908 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره دو هزار و هفتصد و شصت و چهار فرعي از سه اصلي 

 44 28-90-9890 962 - 9822 - 06922 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره چهل و يك فرعي از چهل و دو اصلي 

 48 28-90-9890 962 - 9389 - 06234 بوشهر  زدگان استانمجوز مساعدت به زلزله

 48 92-90-9890 962 - 9992 - 06389 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران 92ام ده )نامگذاري و تغيير ن

الزام شهرداري تهران به اعزام تجهيزات و نيروهاي امدادي موردنياز جهت عمليات امدادي در استان هاي گيالن 

 و مازندران 

08984 - 9348 - 962 9890-99-08 48 

 49 96-99-9890 962 - 9348 - 04884 شهرداري تهران  9890اصالحيه تبصره ي سوم ذيل ماده واحده مصوبه بودجه سال 

 40 96-99-9890 962 - 9340 - 0488 اصالحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي شهر تهران 

 44 28-90-9890 962 - 9822 - 06909  9/944هزار و سيصد و نود و هشت فرعي از يكصد و هجده اصلي قطعه باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره سي

 44 28-90-9890 962 - 9822 - 06909  9/944هزار و سيصد و نود و هشت فرعي از يكصد و هجده اصلي قطعه باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره سي

 44 09-99-9890 962 - 9349 - 08698 9898راني شهر تهران در سال بوسراني و مينيتعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس

 44 04-99-9890 962 - 9343 - 08823  9898تعيين قيمت بليت مترو در سال 

 44 04-99-9890 962 - 9344 - 08826 تعيين نرخ مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك در شهر تهران 

 42 09-99-9890 962 - 9822 - 08920 درخصــوص باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره هشت فرعي از بيست و نه اصلي 

 

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/96/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/95/_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%D9%88_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/94/_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%8A%D9%83%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/93/%D9%85%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A___%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__%28%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C__%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_12/11/92%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/93/%D9%85%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A___%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__%28%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C__%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_12/11/92%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/92/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__5_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/91/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D9%88_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86___
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/90/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%AC_%28_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%29_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/89/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/88/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/87/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/86/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/85/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/85/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/84/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A_%28%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%2850%25%29%29_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%AF__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/83/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/82/_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/81/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%B3%D9%8A_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/80/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/79/_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%AF%D9%88_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D8%B5%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/78/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D9%8A%D9%83_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/77/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/76/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%AF%D9%87_%2810%29_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/75/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/75/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/74/_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B0%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1392_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/73/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DA%A9%D9%84%D8%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/72/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%B3%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_1/174_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/71/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%B3%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_1/174_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/70/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/69/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86__%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/68/_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/67/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
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 29در سال  فهرست مصوبات  شورای اسالمی شهر تهران 

 خ مصوبهتاری شماره مصوبه عنوان مصوبه
شماره 

 جلسه

هزار و چهارصد و چهل و نه فرعي از دو هزار و سيصد و نود درخصــوص باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره يك

 و پنج اصلي 

08299 - 9822 - 962 9890-99-09 42 

لزوم حفظ فضاي سبز و عدم صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در پــالك ثبتي به شماره يك فرعي از سي و 

 هشت اصلي 

08922 - 9822 - 962 9890-99-09 42 

 40 98-99-9890 962 - 9349 - 08202 ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهرانمجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانك

 49 99-90-9890 962 - 9344 - 04482 اصالحيه مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران

مجوز استفاده از تسهيالت بانكي با نرخ كارمزد مصوب شوراي عالي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسالمي 

 تهران هاي شهرداريايران در جهت اجراي پروژه

04299 - 9383 - 962 9890-90-98 84 

آوري و دفع پسماندهاي ويژه پزشكي، اصالحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع

 صنعتي و كشاورزي در شهر تهران 

04268 - 9389 - 962 9890-99-98 42 

 84 29-99-9890 962 - 9384 - 08444  در شهرتهران"نهاد هاي مردمتشكيل ستاد ساماندهي سازمان"

كارهاي عملياتي به منظور تحقق ها وراهن به تهيه و ارائه اليحه چگونگي تدوين سياستالزام شهرداري تهرا

 العالي( منويات مقام معظم رهبري )مدظله

08896 - 9386 - 962 9890-99-23 89 

 04 03-92-9890 962 - 9388 - 00863 چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت و شركت در مجامع موضوعه 

 88 08-92-9890 962 - 9384 - 00088 هاي ديزلي در ناوگان حمل و نقل شهري تهران به فيلتر به منظور كاهش آلودگي هوا تجهيز سيستم

 84 09-92-9890 962 - 9822 - 09688 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره دو هزار و نه فرعي از هفتاد و دو اصلي 

 84 09-92-9890 962 - 9822 - 09630 باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره چهل و سه فرعي از يكصد و هجده اصلي 

 84 94-92-9890 962 - 9822 - 09449 درخصــوص پــالك ثبتي به شماره پانصد و هفتاد و نه فرعي از چهل و هشت اصلي 

 09 99-92-9890 962 - 9303 - 02390 شهرداري تهران  9890اصالحيه تبصره سوم ذيل ماده واحده مصوبه بودجه سال 

 06 94-92-9890 962 - 9380 - 02984 9890بان در سال بودجه شركت شهربان و حريم

 06 96-92-9890 962 - 9388 - 09008  هاي مردم نهاد در شهرتهراناصالحيه بند )ب( از ماده دوم مصوبه تشكيل ستاد ساماندهي فعاليت سازمان

و هشتاد و چهار فرعي از دو هزار و سيصد ونود و  باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره سي و نه هزار و ششصد

 پنج اصلي 

09993 - 9822 - 962 9890-92-96 80 

باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره يكصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و شش فرعي از چهار هزار و 

 چهارصد و هفتاد و شش اصلي 

09022 - 9822 - 962 9890-92-96 80 

باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره يكصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و پنج فرعي از چهار هزار و 

 چهارصد و هفتاد و شش اصلي 

09099 - 9822 - 962 9890-92-96 80 

 982 29-92-9890 962 - 4228 - 02244 انتقال بخشي از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آالينده شهر تهران به خاورشهر

 089 29-92-9890 962 - 4220 - 02249 رساني در شهر تهرانهاي سوختتشكيل ستاد هماهنگي توسعه و ساماندهي جايگاه

اصلي شهر تهران يا مراكز فرهنگي،  الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه نامگذاري يكي از ميادين يا معابر"

  هنري شهرداري تهران به نام
02828 - 9304 - 962 9890-92-24 09 

 09 24-92-9890 962 - 9309 - 02800 "نامگذاري بخشي از خيابان آفريقا"

 82 24-92-9890 962 - 9389 - 02809 (واحده مشتمل بر ماده ) "شهرداري تهران 8مقام ذيحساب دو در منطقه يك نفر قائم تأييد "

پيوست هاي اول و دوم آن  ) مشتمل بر ماده واحده و" 9898سياست هاي بودجه شهرداري تهران در سال "

 )ي اسالمي شهر تهرانممهور به مهر شورا
02430 - 9306 - 962 9890-92-24 08 

ذيل آن و جداول مربوط  ) مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره"شهرداري تهران  9890متمم بودجه سال "

 ( ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران
02034 - 9382 - 962 9890-92-24 03 

 

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/66/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D9%8A%D9%83%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
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http://www.shoratehran.ir/home/approvals/45/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/45/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/44/%C2%AB_%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%8A%D8%A7%D8%AF_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/43/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/42/%C2%AB_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1__%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/42/%C2%AB_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1__%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/41/%C2%AB_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1392_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%86_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D9%85%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/41/%C2%AB_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1392_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%86_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D9%85%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%29
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 29در سال  فهرست مصوبات  شورای اسالمی شهر تهران 

 تاریخ مصوبه شماره مصوبه عنوان مصوبه
شماره 

 سهجل

ابالغي به شماره  اصالحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران ـ"مصوبه  اصالحيه "

و دو تبصره ذيل آن و جدول مربوط ممهور  مشتمل بر ماده واحده ) "(02/3/99به تاريخ  96340/9420/962

 (به مهر شوراي اسالمي شهر تهران

02269 - 9308 - 962 9890-92-29 06 

( آيين نامــه اجرايي ( 4عدم تأييد و رد راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــاده هفتم )

درخصــوص باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره سي و يك هزار و ششصد و يازده فرعي از دو اصلي 

 شهرداري تهران )مشتمل ب (09( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )89699/0)

99329 - 9822 - 962 9890-29-04 03 

( آيين نامــه اجرايي ( 4عدم تأييد و رد راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــاده هفتم )

هزار و چهارصد و پنجاه فرعي از دو هزار و صد و شش درخصــوص باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره يك

 ( شهرداري 09( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )9482/0926اصلي )

99392 - 9822 - 962 9890-29-04 03 

( آيين نامــه اجرايي ( 4عدم تأييد و رد راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــاده هفتم )

( واقع در 0904/4درخصــوص پــالك ثبتي به شماره دو هزار و يكصد و بيست و چهار فرعي از چهار اصلي )

 تهران و باغ شناختن پالك ثب( شهرداري 00محدوده منطقه بيست و دو )

99488 - 9822 - 962 9890-29-06 03 

اسالمي شهر تهران در ارتباط با  لزام شهرداري تهران به ارائه گزارش در خصوص حسن اجراي مصوبات شوراي"

 چنين تعيين وضعيت گورستان هاي قديمي تهران  جانمايي، تملك و ساماندهي گورستان هاي جديد و هم

 )) مشتمل بر ماده واحده "

94398 - 9396 - 962 9890-29-29 09 

 04 92-29-9890 962 - 9393 - 93266 هاي مردم نهاد در شهرتهران تشكيل ستاد ساماندهي فعاليت سازمان

فرهنگي، اجتماعي و بر پيشنهاد و معرفي خانم الهه راستگو و آقاي مرتضي طاليي اعضاي محترم كميسيون 

 هاي شوراياري شهر تهرانشهري جهت عضويت در ستاد هماهنگي انجمنزيست

93244 - 9399 - 962 9890-29-92 04 

ناظر شوراي اسالمي شهر تهران در سازمان  معرفي و پيشنهاد جناب آقاي اسماعيل دوستي به عنوان نماينده

 پايانه هاي مسافربري شهرداري تهرا

93944 - 9302 - 962 9890-29-99 04 

اله حافظي جهت عضويت در هيئت بدوي بررسي كفالت مشمولين نظام ي جناب آقاي رحمتپيشنهاد و معرف

 وظيفه

93329 - 9308 - 962 9890-29-94 04 

 94 94-29-9890 962 - 9300 - 93328 چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران در مجامع موضوعه قانوني 

 ( آيين نامــه اجرايي4ده هفتم )عدم تأييد و رد راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــا

هزار و ششصد و پنجاه و شش فرعي از يك اصلي درخصــوص باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره يك ) 

 ( شهرداري 00( قطعه چهارم تفكيكي واقع در محدوده منطقه بيست و دو )9686/9)

99844 - 9822 - 962 9890-29-08 03 

 99 06-23-9890 962 - 9394 - 96464 چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران در مجامع موضوعه 

 849 24-24-9890 962 - 9432 - 98249  آن مشتمل بر ماده واحده و ضمائم "شهرداري تهران  9899تفريغ بودجه سال "

شهر تهران )چهارمين دوره( جهت عضويت و شركت در صورتجلسه انتخاب سه نفر نماينده شوراي اسالمي 

 شوراي اسالمي شهرستان 

98299 - 9326 - 962 9890-24-23 4 

صورتجلسه انتخاب سه نفر نماينده شوراي اسالمي شهر تهران )چهارمين دوره( جهت عضويت و شركت در 

 شوراي اسالمي شهرستان 

98293 - 9324 - 962 9890-24-23 4 

يت و شركت در صورتجلسه انتخاب سه نفر نماينده شوراي اسالمي شهر تهران )چهارمين دوره( جهت عضو

 شوراي اسالمي شهرستان 

98298 - 9328 - 962 9890-24-23 4 

 869 92-26-9890 962 - 9439 - 99444 استعفاي جناب آقاي دكتر محمدعلي نجفي عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران 

جهت صدور مجوز ورود به  الزام شهرداري تهران جهت كنترل و احراز دارا بودن برگه معاينه فني خودرو"

 )) مشتمل بر ماده واحده"محدوده طرح ترافيك 
96640 - 9390 - 962 9890-23-06 94 

 

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/40/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/40/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/40/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/39/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%28_%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%287%29__%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%29_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%B3%D9%8A_%D9%88_%D9%8A%D9%83_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%2831611/2%29___%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87__%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%8A%D9%83__%2821%29__%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8
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http://www.shoratehran.ir/home/approvals/23/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%86%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/23/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%86%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%29
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 29در سال  فهرست مصوبات  شورای اسالمی شهر تهران 

 تاریخ مصوبه شماره مصوبه عنوان مصوبه
شماره 

 جلسه

تهران به متن  فرمانداري 06/8/90اريخ به ت 8448/9/90شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  جوابيه "

شوراي اسالمي شهر تهران  9890چگونگي تعيين حسابرس جهت انجام عمليات حسابرسي سال "مصوبه 

 تصويبي در پانصد و شصت ـ"هاي تابعه آن ها و شركتشهرداري تهران و سازمان

96644 - 9398 - 962 9890-23-06 93 

مشتمل بر ماده واحده و دو )"چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران در مجامع موضوعه قانوني"

 )تبصره ذيل آن
98386 - 9399 - 962 9890-23-94 94 

) مشتمل بر ماده "دوره(  هاي اصلي شوراي اسالمي شهر تهران )سال اول، چهارمينتعيين اعضاي كميسيون"

 )واحده
98488 - 9324 - 962 9890-24-09 92 

ي و تعيين شهر تهران به جانماي الزام شهرداري تهران و كميسيون نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي"

آرا، فالحي، كالهدوز، نامجو ( و پيشنهاد آن به شوراي جهان محل مناسب به نام سرداران شهيد اسالم )فكوري،

 )مشتمل بر ماده واحده )" اسالمي شهر تهران

98349 - 9323 - 962 9890-24-02 9 

ول تبصره ذيل آن و جدا ) مشتمل بر ماده واحده و سه" 9890بودجه سازمان نوسازي شهر تهران در سال "

 ) اعتباري مربوط ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران
92499 - 9444 - 962 9890-28-09 889 

توسعه تأسيسات  پاسخ به استفساريه شهرداري تهران در خصوص چگونگي اجراي مصوبه ساماندهي و"

شوراي اسالمي شهر تهران منعقده  العادهتصويبي در بيست و سومين =جلسه رسمي ـ علني ـ فوقگردشگري ـ

  ) مشتمل بر" 9/8/36به تاريخ  4888/924/962بالغي به شماره اـ 9/8/36به تاريخ 

92600 - 9448 - 962 9890-28-04 864 

توسعه تأسيسات  پاسخ به استفساريه شهرداري تهران در خصوص چگونگي اجراي مصوبه ساماندهي و"

شوراي اسالمي شهر تهران منعقده  العادهتصويبي در بيست و سومين =جلسه رسمي ـ علني ـ فوقگردشگري ـ

  " 9/8/36به تاريخ  4888/924/962ابالغي به شماره ـ 9/8/36به تاريخ 

92624 - 9442 - 962 9890-28-04 889 

 039 09-92-9890 962 - 4228 - 09409 "هاي اجرايي محيط زيست شهري گيري شاخصالزام شهرداري تهران به اندازه"متـــــن منقح مصــــوبه 

) "هاي اجرايي محيط زيست شهري گيري شاخصرداري تهران به اندازهالزام شه"متـــــن منقح مصــــوبه 

 مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ذيل آن و جداول پيوست مربوط ( با لحاظ مصوباتِ

09400 - 4224 - 962 9890-92-09 884 

( آيين نامــه اجرايي ( 4عدم تأييد و رد راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــاده هفتم )

( واقع در 849/43صــوص پــالك ثبتي به شماره پانصد و هفتاد و نه فرعي از چهل و هشت اصلي )درخ

 ( شهرداري تهران و باغ شناختن ملك مزبور )مشتمل4محدوده منطقه چهار )

09449 - 9822 - 962 9890-92-94 84 

نامــه اجرايي ( ( آيين 4عدم تأييد و رد راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــاده هفتم )

( قطعات 48/993درخصــوص باغ بــودن پــالك ثبتي به شماره چهل و سه فرعي از يكصد و هجده اصلي )

 ( شهرداري تهران 8يك الي پنج واقع در محدوده منطقه پنج )

09630 - 9822 - 962 9890-92-09 84 

 98 03-23-9890 962 - 9329 - 94448 ( حدهبر ماده وا ) مشتمل"الزام شهرداري تهران به ارائه خدمات ويژه به نابينايان تهراني "

لزوم حفظ درختان واقع در محدوده ساخت و پارك )بوستان( موجود ـ در پالك ثبتي به شماره نهصد و چهل و 

و نيز الزام شهرداري تهران به تملك پالك ثبتي مزبور  69( قطعه 944/994چهار فرعي از يكصد و هفده اصلي )

 احده( )مشتمل بر ماده و

962-99296-9822 9890-20-26 864 

 

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/22/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/22/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/22/
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/21/%C2%AB_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%86%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/21/%C2%AB_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D9%86%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/20/%C2%AB_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__%28%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%29_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/20/%C2%AB_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86__%28%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%29_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/19/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%28%D9%81%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88_%29_%D9%88_%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%C2%BB%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/19/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%28%D9%81%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88_%29_%D9%88_%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%C2%BB%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%29
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http://www.shoratehran.ir/home/approvals/12/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%28_%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%287%29__%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%29_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%2843/118%29_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87__%D9%BE%D9%86%D8%AC__%285%29_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/12/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%28_%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%287%29__%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%29_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%2843/118%29_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87__%D9%BE%D9%86%D8%AC__%285%29_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/11/%C2%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%C2%BB_%28_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87__%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/1/__%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%83_%28%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%80_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%28944/117%29_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_69_%D9%88_%D9%86%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/1/__%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%83_%28%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%80_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%28944/117%29_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_69_%D9%88_%D9%86%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/1/__%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%83_%28%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%80_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%28944/117%29_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_69_%D9%88_%D9%86%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%29_
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 تهران یشهردار کلحراست 
 

 88-99آمار فعالیت های حراست کل شهرداری تهران در سال های 

 شرح فعالیت ها
 88سال 

 )تعداد(

 89سال

 )تعداد(

 99سال

 )تعداد(

 99سال

 )تعداد(

 99سال

 )تعداد(

درصد 

 تغییر

 10- 719 702 093 013 191 تهيه بولتن خبري

 72 277 021 300 313 033 ارائه طرحها و دستورالعملهاي حفاظتي

 19 303 237 033 007 030 اقدامات پيشگيرانه از وقوع تخلفات

 33- 71 33 0 93 103 تهيه شناسه امنيتي

 92 707 103 93 30 27 پيشگيري از وقوع تجمعات

 72 1313 339 039 791 097 تشکيل جلسه آگاه سازي کارکنان

 73 000 300 020 010 793 ارائه راهکار رعايت صرفه و صالح شهرداري

 139 377 733 79 30 72 شناسايي عناصر نا مطلوب و مخل نظم

 17- 733 773 710 037 031 مشاوره حقوقي

 3 791 791 003 733 077 همکاري با مراکز انتظامي در برخورد با مجرمين

 07 7700 1739 1002 1303 1037 تشکيل پرونده پرسنلي

 3- 11 17 72 00 20 ايجاد صندوق خبري

 70 1777 1039 390 1333 1370 نظارت بر عملکرد افراد اخراجي

 17 7703 0093 7333 3323 0329 بازديد از مراکز تابعه

 03 303 727 000 002 190 عدم رعايت شئونات اداري و اخالقي

 33 7073 1703 703 137 100 رسيدگي به موارد سرقت

 23 323 399 773 773 133 رسيدگي به موارد اعتياد

 771 30 13 13 13 73 رسيدگي به تخلفات کار چاق کني

 70- 113 102 39 09 90 معرفي افراد خاطي به هيت بدوي و کميسيون فني

 3- 973 1333 1300 707 011 مشاوره و جلسات با مديران و معاونين شهردار

 3- 17 10 10 77 77 اقدامات مربوط به تاسيس دفتر حراست

 07 23 00 03 19 23 فراد متعهد و مبتکرشناسايي ا

 02 02 72 130 739 003 رسيدگي به تخلفات جعل

 - - - 9 303 10 رسيدگي به تخلفات اختالس

 72 723 717 132 032 103 شناسايي نقاط حادثه آفرين

 10332 7393 19 771 20 033 ارتباط با مجامع قضايي

 7- 332 370 330 1377 399 حضور در جلسات شوراي معاونين

 10- 270 379 320 7373 017 حفاظت فيزيکي

 0- 771 730 713 1109 373 شرکت در کميسيون معامالت
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 شرح فعالیت ها
 88سال 

 )تعداد(

 89سال

 )تعداد(

 99سال

 )تعداد(

 99سال

 )تعداد(

 99سال

 )تعداد(

درصد 

 تغییر

 93 103 29 177 20 27 رسيدگي به موضوعات تجمعات و اعتراضات

 39 0727 7197 1333 1377 213 رسيدگي به شکايت کارکنان

 72 7317 7739 7023 7373 933 رسيدگي به شکايت شهروندان

 07 1203 1132 1323 1109 239 رسيدگي به امور قرار دادهاي پيمانکاري

 71 79 73 03 23 173 رسيدگي به پرونده ارتشاء

 0 773 701 793 797 193 ازيرسيدگي به پرونده تخلفات ساختماني و شهرس

 7 32 37 703 01 72 رسيدگي به تهديدات پرسنل

 33 3373 7320 1099 1711 333 مصاحبه

 77 2319 3312 1391 902 371 تحقيق و گزينش

 73- 72 30 92 20 07 رسيدگي به تخلفات مالي

 07- 2 11 77 71 171 تنظيم شکواييه

 00- 7109 0733 1032 0223 3037 صدور کارت شناسايي

 03 2030 3973 3073 0997 2217 آگهي خبر

 73- 73 191 700 193 320 کشف جرائم

 - - 7 0 11 00 شناسايي اقدامات گروهي عليه حاکميت نظام

 11 790 770 103 132 703 نظارت بر رعايت اصول امنيتي سيستم ارتباطي

 70 1793 1301 333 271 239 نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها

 03 732 372 071 703 007 شناسايي نقاط آسيب پذير و ارائه راهکار

 0 331 031 1333 1397 312 تعداد پرونده هاي مفتوح در مجامع قضايي

 37 031 737 173 73 02 تعداد پرونده هاي مفتوح در هيت بدوي

 71- 72 03 1 13 10 برنامه مکانيزاسيون موضوعات تحت رسيدگي

 1- 33072 33327 70790 77337 00707 صف و ستادتعداد پرسنل 

 11- 333 033 079 013 071 تعداد پرسنل منفک شده از سيستم

 9- 019 079 037 1202 339 تعداد پرسنل افزايش يافته به سيستم

 10- 707 792 333 230 137 اقدامات رفاهي پرسنل

 0 71979 71039 77937 79303 73093 ثبت نامه هاي وارده

 71 77973 13902 13797 73912 72093 بت نامه هاي صادرهث

 30 7703 3013 7313 7211 1333 تعدادپرسنل تاييد صالحيت شده

 1733 01 0 72 73 00 تعدادپرسنل رد صالحيت شده
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 مرکز ارتباطات و امور بین الملل 

 

 88-99تهران در سال های مرکز ارتباطات و امور بین الملل  آمار فعالیت های 

 99سال 99سال 99سال 89سال دبیرخانه کمیسیون نامگذاری
 درصد

 تغییر

ابالغ مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران به مناطق و سازمان هاي مرتبط در خصوص 

 نامگذاري و تغيير نام معابر)مورد(
337 120 107 109 7 

اماکن  بازديد از معابر جهت تنظيم گزارش در خصوص نامگذاري و تغيير نام معابر و

 عمومي)مورد(
72 03 33 01 17 

 133 77 11 13 9 برگزاري جلسات کميسيون نامگذاري معابر و اماکن عمومي شهر تهران)مورد(

 7- 192 733 139 133 پرونده هاي تصويب شده توسط کميسيون ) فقره(

 19- 013 779 009 733 پيگيري و رسيدگي به پرونده هاي ارسالي به دبيرخانه کميسيون)مورد(

 10 723 097 023 700 تهيه و تنظيم صورت جلسات ، گزارشات و مکاتبات مربوطه)مورد(

 30- 3 13 13 19 حضور در جلسات شوراي اسالمي شهر تهران)مورد(

 32- 33 103 170 110 رسيدگي به درخواست هاي حضوري شهروندان

 99سال 99سال 99سال  89سال  معاونت ارتباطات
 درصد

 تغییر

 23 3227 7237 7707 7137 خبار توليد شده توسط سايت شهر نوشت  )عنوان(ا

 79- 7323 7977 0333 977 ارسالي به مناطق)مورد( -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

 71- 303 073 273 372 پاسخ دريافت شده از مناطق)مورد( -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

 72- 013 370 009 372 پاسخ درج شده در مطبوعات)مورد( -مردمي ارسال جوابيه به پيام هاي 

هاي خبري اسکن، آماده سازي و ارسال روزانه نسخه الکترونيکي اخبار رصد شده سايت

 رساني ) صفحه(ها براي اعضاي شوراي اطالعو خبرگزاري
12331 73737 0709 3073 -10 

بريده جرايد برروي سايت اينترانت اسکن، آماده سازي و بارگذاري نسخه الکترونيک 

 شهرداري تهران)صفحه(
10373 17030 17933 10733 -3 

 7- 723 731 733 730 انتشار بولتن بريده جرايد) شمارگان(

بارگذاري اخبار شهرداري تهران بر روي پورتال اينترنتي شهرداري تهران 

(www.tehran.ir) عنوان ( ) 
3307 7701 7299 7330 -10 

ذاري اخبار شهرداري تهران در صفحه اصلي سايت اينترانتي شهرداري تهران بارگ

(www.tehran.iri) عنوان ( ) 
7303 3137 3309 0171 7 

 00 37 01 77 73 برگزاري نشست هاي خبري

 2 03 73 03 00 تحليل محتوي مطبوعات، سايت ها و خبرگزاري ها ) بولتن (

 0 370 301 020 703 نامه هاي شهرداري تهران )برنامه(دعوت از رسانه ها جهت پوشش خبري بر

 07- 23 117 92 101 هماهنگي حضور مسئولين شهرداري در برنامه هاي صدا و سيما )برنامه(

 00 3 0 07 33 هاي راديو صداي شهر )برنامه(هماهنگي حضور مسئولين شهرداري در برنامه

 9 03 37 73 01 ماره(تهيه و توليد بولتن بين الملل مديريت شهري)ش

 00- 173 129 102 170 تهيه گزارشهاي تحليلي و توجيهي )مورد(
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 99سال 99سال 99سال  89سال  معاونت بین الملل
درصد 

 تغییر

 22- 2 01 79 70 اخذ ويزا )مورد(

 20- 03 102 97 93 اخذ ويزا ) نفر(

 77- 130 037 779 137 ارسال و پاسخگويي به پيام هاي ديپلماتيک  )عنوان(

 70 70 73 70 12 برگزاري مالقات مقامات شهرداري تهران با مقامات خارجي)مورد(

 39- 33 32 30 07 برگزاري و شرکت در جلسات)مورد(

 03- 9 13 9 9 برگزاري/ شرکت در مراسم و ميهماني هاي بين المللي)مورد(

 39 03 13 107 01 پذيرش هيئت هاي خارجي)نفر(

 312 01 7 11 0 ت هاي خارجي ) هيات(پذيرش هيئ

 11 1130 1373 1777 0007 پيگيري و مذاکرات داخلي و خارجي ) تلفني و حضوري()مورد(

 321 33 2 11 0 تأمين مترجم حضوري در مالقات ها و مراسم ها )برنامه(

 33- 773 373 070 030 ترجمه از فارسي به انگليسي به عکس)صفحه(

يد هيئت ها و مقامات خارجي از پروژه هاي شهرداري تهران و اماکن تنظيم برنامه بازد

 ديدني شهر تهران)مورد(
77 72 12 12 3 

 23- 7 9 7 2 تهيه و تنظيم قراردادهاي همکاري دوجانبه)مورد(

 07 130 133 91 137 تهيه و تنظيم گزارش هاي کارشناسي و توجيهي)مورد(

 73 333 770 020 033 ( )عنوان(WWW.Tehran.ir/enي )ويرايش و تأييد اخبار پورتال انگليس

 99سال 99سال 99سال 89سال  معاونت تبلیغات و انتشارات
درصد 

 تغییر

 32 33 هاي واحدهاي تابعه شهرداريسازي تاالر ايران زمين براي اجراي گردهمايي آماده

توسط اداره 

کل پشتيباني 

انجام مي 

 شود

توسط اداره 

پشتيباني کل 

م مي انجا

 شود

- 

هاي شهرداري و مستندسازي، انجام انجام تشريفات حضور شهردار محترم تهران در برنامه

 ها )برنامه(تبليغات، انتشارات و اطالع رساني برنامه
137 110 99 23 03- 

برگزاري مراسم و مناسبت ها، همايش ها و اجالس هاي معاونت ها و ادارات کل ستادي 

 )برنامه(
93 170 90 73 29- 

چاپ بنر جهت اطالع رساني مناسبت هاي مذهبي و ملي در ساختمان هاي ستادي 

 )تيراژ(
797 112 3 3 3 

 نصب بنر جهت اطالع رساني مناسبت هاي مذهبي و ملي در ساختمان هاي ستادي

 ) قطعه( 
739 099 002 233 77 

 99سال 99سال 99سال  89سال  هماهنگي امور روابط عمومي مناطق
د درص

 تغییر

 70 10 17 17 10 برگزاري جلسات گردهمايي مديران روابط عمومي واحدهاي تابعه شهرداري تهران)مورد(

مطالعه و ثبت و پردازش آمار مالقات هاي مردمي روزهاي دوشنبه شهرداران محترم 

 مناطق)نفر(
07373 03931 73707 77701 7 

گانه و طبقه  77روابط عمومي مناطق دريافت، پردازش، جمع بندي و رتبه بندي عملکرد 

 بندي مستندات دريافتي)مورد(
17 17 17 17 3 
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 99های معاونت ارتباطات سالکار ويژه

  :ها تعامل با رسانه-الف 

 ماي/ صدا و س يمکتوب/ مجاز يارتباط مستمر با رسانه ها در سه سطح رسانه ها

 ه هاو باز نشر اخبار توسط رسان ديتعامل در تول جاديا 

 مايالخصوص در صدا و س يعل ياز انتشار اخبار منف يريشگيارتباط با رسانه ها به منظور انعکاس اخبار و پ تيو تقو جاديا

 يشهر يها تيگزارش از فعال هيته ليو تسه يهماهنگ

 يشهردار يها تيجهت پوشش مستمر فعال خبري – يگزارش يبرنامه ها ديجهت تول مايارتباط با صدا و س

 در رسانه ها يارشد شهردار نيجهت حضور مسئول يو امکان سنج ينگهماه

 تحقق روابط عمومي الکترونیک وبه کارگیری تکنیکهای نوين اطالع رساني در فضای مجازی از طريق:-ب 

 انتشار اخبار، گزارش و تصاوير  در: -1

 ( سايت اصلي شهرداري تهرانwww.tehran.ir   ) 

 ( سايت تهران سماwww.tehransama.ir ) 

  ( پرتال داخلي شهرداري تهرانwww.tehran.iri) 

 ( سايت شهرنوشتwww.shahrnevesht.iri) 

 هراي  و همچنين اخبار پرروژه  شود مي درج شهرنوشت و سما تهران هايسايت در روزانه که عمومي روابط در شده توليد اخبار ترين مهم :کوتاه پیام سامانه

 بره  اخبرار  اهميرت  به بسته نوبت 0 تا 0 روزانه صورت به شهري حوزه خبرنگاران و سرويس دبيران سردبيران، مسئول، مديران براي پيامک قالب مهم شهري در

ها از طريق روابرط عمرومي منراطق برراي شرهروندان، شروراياران، ائمره جمعره و         اساماين اس عالوه بر سامانه اداره کل، نمونه. شود مي ارسال اي لحظه صورت

 گردد.جماعات و معتمدين محلي ارسال مي

 :خبرر مهرم شرهرداري در ايرن      0زانه شهرداري تهرران روزانره   به منظور دسترسي آسان و سريع به اطالعات و اخبار رو سايت موبايل خبرشهرداری تهران

 شود.سايت بارگذاري مي

المللي و دسترسري مناسرب   به منظور ارائه چهره مناسب از تهران در حوزه بين(: www.tehranpicture.comانتشار تصاوير در آژانس عکس شهر)  -9

ي بصري شهروندان با اقدامات انجام شده و در حال انجام مرديريت شرهري تهرران آژانرس عکرس      هاي شهري و امکان آشنايها به تصاوير به روز شده پروژهرسانه

کنند ، سرايت بره صرورت يرک     اندازي شده است. عالوه بر نيروهاي ثابتي که روزانه براي اين سايت عکس توليد ميراه tehranpicture.comتهران به آدرس 

عضويت عکاسان شهري در آن به شکل افتخاري و داوطلبانه امکانپذير است و امکان ارتباط عکاسان با يکرديگر،  کند که امکان گسترده اجتماعي عمل مي شبکه

 ايجاد بازار خريد اينترنتي عکس و انتخاب عکس برتر بر مبناي دادن امتياز توسط اعضا و آموزش عکاسي در آن ديده شده است.  

  :ات مهم در بحث ثبت تاريخي و مستندسازي شهر تهران با توجه به تغييراتي که به صرورت هفتگري   يکي از موضوعسامانه آرشیو عکس شهرداری تهران

شود، داشتن آرشيو مناسبي از ثبت رويدادهاي شهر بره صرورت تصروير و بره صرورت مشرخا عکرس اسرت. در سرطح          و ماهانه در سطح شهر تهران ايجاد مي

ه، معاونتها، سازمانها، شرکتها و ادارات کل اقدام به توليد تصاوير انبوه در مناسبتها و موضروعات مختلرف   گان77هاي مناطق شهرداري تهران تمامي روابط عمومي

شدند لذا سامانه آرشيو عکس شهرداري تهران تحت اينترانت داخلي شهرداري ايجراد شرد   نمايند که عمدتا به شکل آرشيوهاي غيرقابل دسترسي ذخيره ميمي

 قابليت بازيابي و جستجو براي تمامي بخشهاي شهرداري تهران را داشته باشد.  تا تمامي تصاوير توليدي 

 اطالع رساني به مديران شهرداری تهران از طريق تولید: -ج 

 بولتن رصد اخبار از سايتها و خبرگزاريها -1

 بولتن روزانه بريده جرايد  -7

 بولتن بين الملل مديريت شهري  -0

 هاي تحليلي و توجيهيگزارش  -3

 هاي صدا و سيما در حوزه مديريت شهري.هاي خبري و برنامهوعات، خبرگزاريها، سايتبليل محتوي مطگزارش تح  -0

 وگزارش تحليل روزانه  محتوي برنامه هاي سيمادر خصوص مديريت شهري شهري اخبار حوزه در  سيما برنامه هاي ساعته 73 گزارش رصد  -7

http://www.tehran.ir/
http://www.tehransama.ir/
http://www.tehran.iri/
http://www.shahrnevesht.iri/
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 99کار ويژه های معاونت بین الملل سال
 يشهر يپلماسيارتباطات و د يسرا يزراه اندا

    يشهردار رانيمد يبرا يجهان يدستاوردها و تجارب شهرها نياطالع از آخربا هدف   (ي)جهان شهر يخارج يدارهايسفرها  و دهماهنگي 

 يحوزه شهر يالملل نيب يها شگاهينمابرگزاري 

    ييايجهان بخصوص شهرداران  آس يتهران با کالن شهرها يطوح ارتباط شهردارارتقاء سيي با هدف ايمجمع شهرداران آس رخانهيو دب يشهر يپلماسيد

 D3از جمله هفته دوستي ملل و نشست شهرداران  برگزاري رويدادهاي بين المللي در تهران

 شرکت در رويدادهاي بين المللي خارج از کشور

 وتصوير سازي مثبت از شهر تهران در عرصه بين المللسازي برند 

 و انتشار فتوکليپ و ويديو کليپ هاي حرفه اي براي معرفي جهاني تهران به زبان هاي انگليسي و عربيتوليد 

 همکاري با رسانه هاي بين المللي براي تهيه فيلم وکليپ هاي حرفه اي وبين المللي از تهران

 طقه ، دوست و خواهر خواندهبرنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي براي مديران  و کارکنان مديريت شهري شهرهاي من

 برگزاري نشست ها و مالقات هاي مستمر با سفرا و نمايندگان سياسي مستقر در تهران  با هدف توسعه مناسبات وتبادل تجربيات

 

 

 99کارويژه های  معاونت تبلیغات و انتشارات سال 

 به شهروندان  يم شده شهردارانجا يهاپروژه يمعرف يبرا يغاتيتبل يها نيکمپ يو طراح هيته

 نيکمپ يهابرنامه ياحداث شده برا يپروژه ها  يبرا يريتصو يهنرها ،يگراف دئويو زر،ي، ت پيکل ،يريتصو غاتيتبل هيته

 يغاتيتبل يهاتيفعال يبرا يهنر هيآتل ياندازراه

 تهران يشهردار غاتيتبل يشورا  ليتشک

 دفمناسب با جامعه ه يغاتيتبل يايهدا نيتام

 آژانس عکس تهران قيتهران از طر يشهردار يو بصر يسمع يها تيانسجام در فعال

 يروزنامه همشهر يهامهياز ضم يکيمرکز و امکان نشر و بازتاب آن در  ژهيو يمتون اطالع رسان نيو تدو ديتول

 تهران يدستاوردها واقدامات شهردار ها،شگاهينما يبرگزار

 ه تهران شهر جهاندانشنام کيو نشر الکرون  هيته

 کارکنان( ژهي)و يبا موضوعات شهر يسينوداستان ،يسينومقاله

 فرزندان همکار ژهياوقات فراغت و يهابرنامه يبرگزار
 

 

 89-99کار ويژه های دبیرخانه کمیسیون نامگذاری سال های 

 درصدتغییر 99سال  99سال  99سال  89سال عنوان

 2 20 23 07 333 شهيدمعابر نامگذاري شده به نام غير

 -77 733 723 103 739 معابر نامگذاري شده به نام شهدا

 3 003 002 137 710 کل معابر و اماکن عمومي نام گذاري

  89-99کار ويژه های امورآموزشي سال های 

 درصدتغییر 99سال  99سال  99سال  89سال عنوان

 -2 190 713 133 733 آموزش عمومي  يهادورهبرگزاري 

 0 030 397 333 013 يتخصصي آموزش هادورهبرگزاري 
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 سرپرست خانوارزنان  یتوانمند سازستاد  

 

 
 99-99برنامه های توانمند سازی و کار آفريني در سال های 

 عنوان
 تعداد مخاطبین

 درصد تغییر

 توضیحات 99-99

 تعدادمخاطبین 99سال 99سال  99سال 

  0 0033 0337 7002 دوره هاي آموزشي

 -72 7220 9017 2911 اردو و بازديد -برگزاري مراسم و مناسبتها
ناطق به جز مواسپاري برگزاري اردو به 

 اردوهاي تخصصي

 

 99-99بازارچه های موقت و دائم فعال در مناطق در سال های 
 99-99درصد تغییر 99سال 99سال  99سال  عنوان

 10 23 71 72 تعداد بازارچه هاي خود اشتغالي

 0 1133 1321 717 تعداد غرف

 73 1007 1321 717 تعداد بانوان  شاغل در غرف)نفر(

 

 99-99امور حمايتي، فرهنگي و آموزشي برای بانوان سرپرست خانوار در سال های 
 توضیحات 99-99درصد تغییر 99سال 99سال  99سال  عنوان

تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات 

 حمايتي
37793 00230 03391 33- 

تعداد نفرات بهره مند شده از خدمات 

حمايتي به دليل تغيير رويکرد 

توانمندسازي به سمت کاهش خدمات 

 حمايتي کاسته شده است.

تعداد تسهيالت مالي اعطاءشده)کارت هاي 

 اعتباري، بن هاي هديه و..(
70933 73907 71032 7  

  01 170 93 32 تعداد مراکز مهارت آموزي کوثر)مرکز(

زنان سرپرست خانوار مشغول به کار در 

 مراکز کوثر)نفر(
1097 1307 1733 00- 

به دليل افزايش بازارچه ها جذب مراکز 

 ديگر شده اند.

 بنا به درخواست -27 0339 13972 7207 تعداد تسهيالت آموزشي اعطا ء شده

تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات 

 مددکاري و مشاوره
3907 3303 7379 30-  

  30 703 337 017 تعداد افراد عضو در طرح نذر فرهنگي

تعداد خدمات ارايه شده توسط افراد عضو در 

 طرح نذرفرهنگي
271 1370 0331 192  

 

 )نفر ساعت آموزش (99-99در سال های  سرپرست زنان برای برگزارشده آموزشي های دوره
 توضیحات 99-99درصد تغییر 99سال 99سال  99سال عنوان

  -19 17220 73317 12033 ارتقاء سطح آگاهي هاي اجتماعي

دوره هاي تحصيلي )ادامه تحصيل، ضعف 

 تحصيلي، کالس کنکور، زبان(
3303 13070 13702 09  

  7 03133 79303 19333 دوره هاي مبتني بر مهارت آموزي 
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 911مرکز سامانه مديريت شهری  

 

 

 99-99پیام در سال های تفکیک ماهیت تعداد پیام به 

 99سال  ماهیت پیام
 درصد

 سهم
 99سال 

 درصد

 سهم
 99سال

درصد 

 سهم

درصد 

 تغییر

 73 17 132393  9  137090  3  113307 توسعه اي

 3 73 071079  19  039137  13  773179 کنترل عملکرد

 13- 73 1333033  27  1192032  23  1309333 نگهداري

 3- 133 1039332 133  1707337 133  1313279 جمع

 

 99-99به تفکیک موضوع خبر در سال های  911تعداد  پیام های 

 درصد تغییر درصد سهم 99سال  درصد سهم 99سال درصد سهم 99سال  خبر

 11- 3037 10303 3033 13733 1039 10337 اتوبوس

 1090 3032 1130 3033 23 3033 03 اطالع رساني ومشارکتهاي شهروندي

 719 3033 01 3033 17 3033 3 ايثارگران

 19- 0037 03729 3037 72173 3001 70097 آب گرفتگي و آب افتادگي

 77 3037 709 3031 133 3031 171 آتش نشاني

 7- 9019 130903 9003 100333 13007 133022 آسفالت

 0 3033 17212 3023 17109 1011 10277 آسيبهاي اجتماعي

 79 3033 39 3033 79 3033 73 آموزش وکارآفريني

 79 3031 99 3033 22 3031 32 بانک شهر

 _ _ _ _ _ 3033 12 برج ميالد

 _ _ _ 3030 10720 1073 70720 برف

 130 0003 33737 7077 30729 7032 33390 پارکها و فضاي سبز

 3 3071 0330 3019 0102 3019 7211 پارکبانها و پارکينگ

 97 3033 70 3033 10 3033 17 پرندگان زينتي

 2 3017 1330 3011 1273 3017 1779 پيامهاي ورزشي

 70- 3033 03 3033 27 3031 93 پيک بادپا

 79 3033 77 3033 12 3033 77 پيمانکاران

 0- 3013 7037 3010 7300 3017 7722 تاکسي

 1 3033 2370 3037 7907 3000 2311 ترافيک

 3 3037 000 3037 077 3037 033 ترمينال

 3- 1013 13313 1019 19727 1033 73073 تغيير کاربري

 7 1077 70233 1000 70010 1023 70339 تفکيک و بازيافت

 1- 10007 717703 17092 713071 10070 137020 جمع آوري و نصب
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 99-99به تفکیک موضوع خبر در سال های  911تعداد  پیام های 

 رییدرصد تغ درصد سهم 99سال  د سهمدرص 99سال درصد سهم 99سال  خبر

 13 3009 27323 3037 77333 3033 07313 حيوانات

 0- 7093 139097 7031 117779 0003 23397 درخت

 770 3033 03 3033 17 3033 19 رفاهي

 2 3033 39 3033 37 3033 31 روزنامه همشهري

 31- 7033 137033 13039 120030 3030 173010 زباله و ضايعات

 7- 2003 119193 2002 171233 7097 93123 ساخت و ساز

 3033 703 3030 203 سازمان فرهنگي وهنري
 

3033 -133 

 7 2002 173799 7033 110230 2073 132703 سد معبر

 19- 3031 731 3037 733 3037 729 سالمت

 12 7032 07339 1023 73103 1032 77009 شستشو

 90- 3033 73 3037 720 3013 7731 شکايات

 72- 3093 13031 1013 19003 1070 70727 طرح جمع آوري کاال

 122 3030 397 3031 129 3031 130 طرحها و پيشنهادات

 73- 3033 730 3030 330 3037 370 عوارض و مميزي

 97 7093 37110 1030 73373 3093 10309 فروشگاه شهروند

 73- 3007 3901 3072 11103 3023 13371 کارگران

 39 3030 332 3037 702 3030 079 کارمندان

 10 3031 133 3031 173 3031 132 کنترل کيفيت هوا

 72- 3013 70110 0037 39713 3009 71902 اليروبي

 _ 7077 37797 _ _ _ _ لغزندگي

 27373 3033 17 3033 03 3033 73 ماده صد

 99- 3012 7270 3017 1973 3039 1797 مترو

 37 3033 10 3033 2 3033 73 د و فروش خودرومراکز خري

 7- 3037 737 3031 732 3031 199 مردگان

 7- 0020 91330 0072 90703 0039 22392 مرمت و ترميم

 13 1022 73390 1003 73202 1000 71000 مزاحمت

 17 3033 19 3033 12 3033 30 معاينه فني

 3 3079 3719 3072 3303 3003 3377 ميادين و بازار ميوه و تره بار

 1 1033 77790 1000 77301 1011 10717 نصب عالئم ايمني

 03- 2012 110300 9030 177370 9013 179337 نظافت

 93 3031 92 3033 39 3033 33 نکات ايمني

 _ 3031 129 _ _ _ _ طرح ميدان امام حسين )ع(

 _ 3033 777 _ _ _ _ نامشخا

 3- 133 1033037 133 1707330 133 1313279 جمع
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 99-99به تفکیک واحد اجرای پیام در سال های  911تعداد پیام های 

 99سال  واحد
درصد 

 سهم
 99سال 

درصد 

 سهم
 99سال 

درصد 

 سهم
 درصدتغییر

 _ - - _ - 3 12 يساختار سازمان

 772 1 391 3 103 1 700 تهران شهرداري

 1 7 1139 7 1102 7 1733 مالي و اداري معاونت

 07 0 1330 7 1030 7 1737 يو عمران يفن معاونت

 10- 3 03 3 73 3 70 شهرسازي و معماري معاونت

 133 3 03 3 10 3 17 هماهنگي و برنامه ريزي معاونت

 3- 13 2731 13 2932 17 11223 حمل و نقل و ترافيک معاونت

 09- 2 0191 10 3070 13 13373 خدمات شهري معاونت

 00 3 0373 3 7707 0 7170 ماعي و فرهنگيامور اجت معاونت

 133 3 7 3 1 3 0 پارکها و فضاي سبز شهر تهران سازمان

 17- 7 1333 3 7337 0 1309 ميادين ميوه و تره بار سازمان

 _ _ - _ - 3 7932 زيباسازي شهر تهران سازمان

 _ 1 733 _ - _ - کنترل کيفيت هوا شرکت

 _ 3 12 _ - _ - ابالغ مرکز تيريمد

 3- 7 1023 0 1339 0 0737 کل دفتر شهردار اداره

 91 71 30773 30 70377 19 10221 شهروند شرکت

 _ 3 7 _ - 72 19233 و مشاغل شهر عيصنا يسامانده شرکت

 _ _ - _ - 3 27 مديريت پسماند سازمان

 17- 3 0972 17 7270 3 7372 مناطق يراناتوبوس

 03 133 23390 133 00033 133 27109 جمع
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 99-99به تفکیک واحد اجرای پیام در سال های  911تعداد پیام های 

 99سال  واحد
درصد 

 سهم
 99سال 

درصد 

 سهم
 99سال 

درصد 

 سهم
 رییدرصدتغ

 11 9 173337 2 117333 3 131033 1 منطقه

 10- 9 100333 13 102737 9 117797 7 منطقه

 0- 0 27703 0 33919 7 20733 0 منطقه

 7 9 102771 3 100777 9 112370 3 همنطق

 17- 3 113713 9 131391 3 117200 0 منطقه

 3 3 73333 3 70397 3 03399 7 منطقه

 3 0 79079 3 79720 0 77333 2 منطقه

 13- 3 73119 3 77371 3 07370 3 منطقه

 7 0 09330 7 03073 7 79339 9 منطقه

 9- 3 72307 0 23307 0 73009 13 منطقه

 7 0 27003 0 27130 0 73322 11 قهمنط

 3 0 30710 0 30091 0 27037 17 منطقه

 3- 0 09237 0 30701 0 00303 10 منطقه

 71- 0 27379 7 97122 7 23073 13 منطقه

 7- 0 31097 0 37077 0 23173 10 منطقه

 13- 0 33272 0 30002 0 00339 17 منطقه

 2- 0 31232 0 30370 0 00030 12 منطقه

 3 3 00337 0 01339 0 37903 13 منطقه

 0- 7 79307 7 03299 7 70993 19 منطقه

 13- 3 00133 3 09039 3 39700 73 منطقه

 7- 7 70973 7 73370 7 70333 71 منطقه

 12 1 71077 1 13770 1 12397 77 منطقه

 0- 133 1013027 133 1092032 133 1003037 جمع
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 9888 نظارت همگانيمرکز  

 

 

 

 99-99پیام در سال های  گروه موضوعمقايسه 

 تعداد پیام گروه موضوع

 93913 راهنمايي و ارشاد

 79930 انتقاد

 11371 تقدير و تشکر

 11702 شکايت

 0113 مزاحمت

 1377 پيشنهاد

 

 99-99تعدادپیام به تفکیک حوزه ها در سال های 

 تعداد پیام حوزه تعداد پیام حوزه

 111 اداره کل دفتر شهردار تهران 37001 امور مناطق معاونت هماهنگي و

 137 سازمان بازرسي 77307 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 90 شوراي اسالمي شهر 0399 معاونت خدمات شهري

 31 شرکت همشهري 1273 معاونت مالي و اقتصادي شهر

 71 اداره کل روابط عمومي 1090 معاونت اجتماعي و فرهنگي

 3 سازمان خدمات اجتماعي رفاهي شهرداري تهران 372 عه منابع انسانيمعاونت توس

 7 اداره امنيت داخلي حراست 097 معاونت شهرسازي

 7 ستاد مرکزي توانمند سازي بانوان 321 معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري

 3 بانک شهر 373 معاونت فني و عمران

 0 يشگيري و مديريت بحران شهر تهرانسازمان پ 737 اداره کل حراست شهرداري تهران

 0 1333سامانه  733 102سامانه 

 23100 جمع
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 99-99مقايسه سالیانه پیام به تفکیک منطقه در سال های 

 درصد تغییر درصد سهم 99سال  درصد سهم 99سال  درصد سهم 99سال  منطقه

 1- 2 0023 2 0701 7 7373 1منطقه  

 71- 9 3393 17 0799 3 0970 7منطقه  

 0- 7 7300 7 7993 3 0370 0منطقه  

 12 9 3717 2 0091 2 0010 3منطقه  

 72- 3 0232 11 0171 13 3030 0منطقه  

 73- 3 7373 0 7737 3 7377 7منطقه  

 0 7 7793 0 7023 2 0709 2منطقه  

 0 3 1732 0 1701 3 1291 3منطقه  

 1- 7 1307 7 1330 7 971 9منطقه  

 17 3 7333 3 1290 3 7317 13منطقه 

 1- 3 1907 3 1973 3 1273 11منطقه 

 0 0 7737 0 7330 0 7002 17منطقه 

 0 0 1773 7 1132 0 1073 10منطقه 

 0- 0 7103 0 7777 3 1233 13منطقه 

 9 0 7373 3 7770 0 7007 10منطقه 

 13- 0 1037 0 1309 3 1277 17منطقه 

 0 7 1337 7 907 7 921 12منطقه 

 12 3 1237 0 1001 0 1300 13منطقه 

 10- 7 1171 0 1073 0 1773 19منطقه 

 7- 3 1290 3 1372 3 7130 73منطقه 

 17- 7 933 7 1323 7 939 71منطقه 

 2- 7 1370 7 1137 7 207 77منطقه 

 0- 133 32237 133 03100 133 32293 جمع
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 مرکز مطالعات وبرنامه ريزی شهرتهران 
 

 

 99ي سال آموزش یجشنواره ها کارگاه ها ي،الملل نیو ب يداخل یها شيهما یبرگزار

 تاريخ برگزاری عنوان رديف

 70/9/97 هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهريالمللي برترينششمين جشنواره  ملي و دومين جشنواره بين 1

 70/7/97 ارائه ساختار جديد تشکيالت شهرداري تهران  7

 1/0/97 ند انجام پژوهش در حوزه مناطق تبيين فرآي 0

 0/3/97 آموزش روش مطالعات عارضه سنجي ترافيکي در تهران   3

 17/3/97 ساز و کار استفاده از پروژه هاي محرک و پرچم در توسعه شهري 0

 12/3/97 مطالعه و بررسي الگوهاي مناسب رفتاري شهروندان در برابر زلزله 7

 70/0/97 کودکان در فضاهاي عمومي شهر تهران تامين امنيت اجتماعي 2

 03/0/97 براي انواع خودرو CNGايجاد توسعه مراکز آزمون هاي ادواري سامانه هاي سوخت رساني  3

 ONE 7/7/97طبقه بندي مشاغل شهرداري تهران به روش  9

 73/7/97 بازخواني چشم انداز،اهداف و راهبردهاي طرح جامع در طرح تفصيلي 13

 72/7/97 ساله نظام جمهوري اسالمي ايران  73کالنشهرها در چشم انداز  11

 77/2/97 بررسي شاخا هاي فضاهاي بدون دفاع شهري و روش هاي سنجش آن ها  17

 1/3/97 همايش ملي ابعاد و مسائل حمل و نقل شهري   10

 3/3/97 ها  گيري و درزگيري روسازي آسفالتي و مَنهولروش هاي لکه  13

 10/3/97 آشنايي با فرآيند توليد محصوالت ارگانيک   10

 73/3/97 ايراني درتدوين ضوايط ساخت و ساز شهري -رويکرد اسالمي 17

 79/3/97 راهکارهاي ارتقاء مدل سنجش سالمت و فساد اداري شهرداري تهران 12

 3/13/97 ايراني -بررسي شاخا هاي فرهنگي واجتماعي شهر اسالمي  13

 13/13/97 ضوابط و معيارهاي طراحي روش هاي نوين جمع آوري و مديريت رواناب هاي سطحي 19

 70/13/97 بررسي آثار بيروني پروژه هاي شهري بر اقتصاد شهري   73

 70/13/97 ش ها ايمني بازار تهران، ضرورت ها و چال  71

 7/11/97 93شناسايي اصول و بازنگري در مقررات طرح جامع با تاکيد بر تغييرات علمي در دهه  77

 13/11/97 مشارکت شهروندان و توانمند سازي مديريت محله   70

 17/11/97 رويکردها و راهکارهاي انتقال صنايع ناسازگار 73

http://rpc.tehran.ir/default.aspx?tabid=305&ArticleId=9139
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 99ی سال شهر تيريمددر حوزه تخصصي  دانش اتیترجمه کتاب و متون ادب
 درصدپیشرفت عنوان کتاب رديف

 93 قوانين مديريت شهري کالنشهرهاي استانبول و سئول 1

 93 قانون خودگرداني محلي کالنشهر توکيو 7

 93 قوانين شهرداري کالنشهر لندن 0

 23 هاي مکاني پشتيبان تصميم: اصول و کاربردهاسيستم 3

 23 راهنماي اقتصاد شهري 0

 23 شهرهاي در حال جهاني شدن 7

 23 شهرها و مصرف 2

 23 توسعه بدون خودرو 3

 23 حکمراني شهري در اروپا 9

 23 آيا چمن سبزتر است؟ 13

 23 سرمايه گذاري بر روي پارک ها 11

 23 نظريه شهري، تجربه شهري 17

10 Principles of Emergency Management Hazard Specific Issues and Mitigation Strategies 23 

 23 برنامه ريزي شهري براي مديران شهر 13

 23 طراحي سياست هاي عمومي 10

17 The Dynamics of complex Urban Systems 23 

12 Cities and the Urgent Challenges of Climate Change 23 

13 Planning, Connecting and Financing Cities-Now Priorities for City Leaders 03 

19 Handbook of Traffic Psychology 03 

 99ی در سال شهر تيريمدتخصصي در حوزه دانش  اتیکتاب و متون ادب فیتال

 درصدپیشرفت عنوان کتاب رديف

 93 مديريت محلي و حکمروايي شهري 1

 93 گزارش توجيهي پيش نويس قانون جامع مديريت شهري 7

 93 جلد اول -روابط دولت و شهرداري ها در ايران بازآرايي  0

 23 جلد دوم -بازآرايي روابط دولت و شهرداري ها در ايران  3

 23 نظام نامه سنجش سالمت و فساد اداري شهرداري تهران 0

 93 مباني توسعه پايدار با تأکيد بر محيط زيست شهري 7

 93 حسابداري محيط زيست در شهرداري تهران 2

 03 مربوطهRFPهمراه تابچه موضوعات اجتماعي و فرهنگي شهر تهران بهک 3

 03 سيستم مديريت و کنترل هوشمند خرابي پل 9

 73 بررسي و نقد طرح هاي جامع تهران 13

 03 ريزيانجام فاز دوم تدوين کتاب راهبردهاي کالن اقتصاد و برنامه 11

 73 97سال هاي مرکز نامهو پروپوزال پايان rfpکتاب  17

 93 ساختار و تشکيالت شهرداري تهران 10

 93 هاي شهريريزي و مديريت رواناب و سيالببرنامه 13

 03 مجموعه کتب مباحث شهرها )استانبول، باکو، شانگهاي، ملبورن، دبي، نيويورک، توکيو( 10
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 99تخصصي در سال-های علميگزارش چاپ و انتشار

 عنوان گزارش رديف
 اييوضعیت اجر

 )درصد پیشرفت(

 133 با ساختار مدرن ياسالم يتهران با شهرها يقيبيتط سهيمقا  1

 133 سي تامين هزينه پروژه هاي حمل و نقل مانند تونل، پل و بزرگراه هاي دو طبقه از محل دريافت عوارض بهره برداريررب  7

 133 امور مساجد شهر تهران در يشهردار يهاتيشهروندان )نمازگزاران( از فعال تيرضا زانيم يبررس  0

 133 خوردگي مواد در هواي شهري  3

 133 طرح تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهاي بلند مرتبه  0

 133 شاخا ها و ابزارهاي سنجش رضايت شهروندان از شهرداري تهران 7

 133 ( وضعيت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران1عدالت در شهر)  2

 133 رحمديريت ط يمبان  3

 133 ساماندهي و حفاظت از باغات و اراضي مزروعي شهر تهران  9

 133 زارش بررسي ميزان بهره وري خانه سالمت در سراي محالتگ 13

 133 در شهر تهران يبه بخش خصوص يو اجتماع يفرهنگ يها تيفعال يواگذار تيوضع يررسب 11

 133 در شهر تهران يعوامل توسعه گردشگر نيمهمتر يبررس 17

 133 بعثت( -طرح ساماندهي محور جنوبي شهر تهران )حدفاصل شوش  10

 133 سياست گذاري اجتماعي در مواجهه با پديده کارتن خوابي 13

 133 تبيين الگوي موفق مشارکت هاي اجتماعي و توسعه محالت در کشور انگلستان 10

 133 داري و تعيين نقش  بخش خصوصي در آنمطالعه و تدوين راهکارهاي بهينه سازي اداره سينماهاي تحت مالکيت شهر 17

 133 سيالبهاي شهري و نحوه مديريت آن )مطالعه موردي:سيالبهاي شهر تهران( 12

 133 مطالعه آثار اجتماعي و اقتصادي کارگران مهاجر فصلي در شهر تهران 13

 133 ماليات بر ارزش زمين، ويژگي ها، مزيت ها و تأثير آن بر درآمدهاي شهرداري تهران 19

 133 توسعه انسجام اجتماعي در تهران 73

 133 اي در شهر تهران(¬شهر، مصرف فرهنگي و تحليل نسلي )مطالعه 71

 133 سياستگذاري اجتماعي در مواجهه با پديده کودکان کار خياباني 77

 133 توزيع فضايي امکانات و خدمات و تناسب آن با جمعيت ساکن در مناطق شهر تهران - 7عدالت در شهر  70

 133 بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت فضايي ميادين با رويکرد طراحي شهري 73

 133 شرق تهران -شمال به ميحر يزيو برنامه ر تختيپا ميحر يزيو برنامه ر تيريمد يبرنامه راهبرد 70

 133 )دستورالعمل(يياجرا يشنهادهايو ارائه پ يتجارب جهان يبررس تختيپا ميحر تيريدم 77

 133 تقسيمات شهري تهراناصالح  72

 133 و جايگاه ايران 7313توسعه انساني در سال   73

 133 کودکان و خدمات شهري -(0عدالت در شهر ) 79

 133 نقش آموزش هاي شهروندي بر توسعه شهر  الکترونيک 03

 133 يالمللنيتهران با استاندارد ب BRTخطوط  يابيارز 01

 133 ها( لي)گارد ريانيو  م يسامانه موانع کنار جاده ا ياو اجر يدر انتخاب، طراح يصول مقدماتا 07

 133 بازيافت :از ضايعات الکترونيک به منابع مواد )گزارش فاز دوم: مدل گردش مواد و مدل مالي( 00

 133 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي زير ساخت شهري )در مرحله اجرا( 03

 133 ياجتماع ينيها و کارآفر ياريشورا 00

 133 ررسي ميزان بهرهوري استخرهاي تحت مالکيت شهرداري تهران و ارائه راهکارهاي جديد براي افزايش بهره وري آنهاب 07

 133 نقد و نظري بر اقدامات شهرداري تهران در موضوع عفاف و حجاب 02

 133 جوانان شهر تهران يو ورزش يفرهنگ ،ياجتماع يازسنجين 03

 133 گانه77مخدر و گسترش آن در کالن شهر تهران و مناطق گرايش به سوء مصرف  مواد  09
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 )درصد پیشرفت(

 133 بررسي کارکردهاي چندگانه مدرن مساجد تهران امروز) مطالعه موردي مسجد جامع شهرک غرب(  1

 133 «هاي شهري )مطالعه موردي: تونل توحيد(مالحظات ايمني در تونل  7

0  
براي  انواع خودرو ) گزارش فاز دوم پروژه :  CNGجاد  و توسعه مراکز آزمون هاي ادواري سامانه هاي سوخت رساني اي

 بازرسي چشمي(
133 

 133 تحصيالت و مصرف فرهنگي سمعي و بصري در شهر تهران  3

 133 مجموعه مقررات کاربردي شوراهاي اسالمي شهر و روستا  0

 133 ت اجتماعي شهروندان تهراني و راههاي ارتقاي آنشناسايي وضعيت و ابعاد هوي  7

 133 الزامات ژئوپليتيک مديريت شهري  2

 133 شهر خالق )مباني نظري و شاخا ها(  3

 133 تمايزات جغرافيايي سبک زندگي در شهر تهران  9

 133 بررسي عملکرد شهرداري تهران و نقش مشارکت اجتماعي در حوزه مديريت آسيب هاي اجتماعي شهري  13

 133 بررسي وضعيت حقوقي و ساختار تشکيالتي مديريت پسماند در کشور  11

 133 خوردگي مواد در هواي شهري ) فاز دوم: خوردگي در کالن شهر تهران(  17

 133 شوراهاي محلي در ايران و چند کشور دنيا  10

 133 بررسي علل کوتاهي عمر جداول بتني و ارائه پيشنهاد به منظور افزايش عمر آن  13

 133 تقويت و ارتقاء خانواده )مباني، تحليل وضعيت و راهبردها(  10

 133 گانه شهر تهران 77ها در مناطق طراحي مداخالت موثر جهت کنترل و کاهش حوادث )عمدي و غيرعمدي( و آسيب  17

 133 بررسي ابعاد اجتماعي مترو ) با تاکيد بر زندگي روزمره(  12

 133 در مناسبت هاي خاص در ساير کشورهامطالعه تطبيقي طرح هاي ترافيکي   13

 133 بررسي فرآيند مديريت پسماند در جهان و ايران  19

 133 شهر دوستدار سالمند -(0عدالت در شهر)  73

 133 ارتباط پايداري اجتماعي  با شکل شهر  71

 133 شهر الکترونيک: ساختارهاي اقتصادي و اشتغال  77

 133 ارزيابي روند تهيه طرح جامع تهران  70

 133 بررسي ابعاد تأثيرگذار فرم شهر بر کيفيت هوا )نمونه موردي: شهر تهران(  73

 133 ( در کاهش تقاضاي سفر در شهر تهران و ارائه راهکارهاي توسعه آنE-shoppingبررسي نقش خريدهاي الکترونيکي )  70

 133 قوانين و مقررات ملي و بين المللي مديريت بحران  77

 133 ي دانش آموزان بر سالمتي آناناثرات سيستم حمل و نقل  72

 133 غريبگي در شهر تهران  73

 133 برنامه ريزي آموزشي متناسب با شيوه رانندگي براي رانندگان تازه کار با هدف افزايش ايمني حمل و نقل  79

 133 سياستگذاري در حوزه عفاف و حجاب )مباني، تحليل وضعيت و راهبردها(  03

 133 ي و مديريت شهريآينده پژوهي در برنامه ريز  01

 133 سياست هاي کاهش استفاده از سواري شخصي در سفرهاي کاري به مرکز شهر تهران  07

 133 رضايت از بهره مندي از امکانات و خدمات شهري در مناطق مهاجرنشين و حاشيه اي شهر تهران -7عدالت در شهر  00
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 )درصد پیشرفت(

 133 "ابي تحقق فضاهاي عمومي با مالکيت خصوصي در شهر تهران )با تأکيد بر حياط خصوصي آپارتمان ها(زمينه ي  03

 30 يرواناب سطح تيريمد نينو يروش ها  00

 30 يها در کاهش ترک روکش آسفالت کينقش ژئوسنتت  07

 30 ياجرا و بهره بردار ،يتونل ها در مراحل طراح شينقش پا يمطالعه و بررس  02

 30 شهر تهران يبرا ييها هيجهان و توص يحمل بار در شهرها يسازمانده يها استيه سمطالع  03

 30 در تهران ريانعطاف پذ يحمل و نقل عموم ستمياستفاده از س يبررس  09

 30 آن در نظام حمل و نقل تهران گاهيو جا يخط يتاکس يژگيو  33

 30 خودرو تهران بزرگ تيکو متناسب عوارض مال نهينظام محاسبه تعرفه به نييطالعه وتعم  31

 30 يليتحص يحمل و نقل در سفرها وهيدر انتخاب ش دهاها و تهدي فرصت  37

 30 يحمل و نقل شهر يزيمبنا در برنامه ر تيروش فعال گاهيجا  30

 30 يارائه خدمات شهر يابيمکان يها کيبر شناخت مدل ها و تکن يافتيره  33

 30 ديواري سطح شهر تهرانمطالعه بررسي ابعاد زيباشناختي نقاشي هاي   30

 30 کنترل آن يشهر تهران و راهها يزيخ ليمعابر و س يآب گرفتگ ليپتانس  يبررس  37

 30 يشهر يزندگ تيفيک يانطباق سند طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقا يبررس  32

 30 راندر شهر ته ي( بعد از وقوع زلزله احتماليساختمان هايپسماند جامد )آوار و نخاله تيريمد  33

 30 تجربه شده در هنگام وقوع سوانح ياجتماع يرفتارها و  واکنش ها  39

 30 يعيو حوادث طب ايمنابع و بال تيريو اصول مد ميمفاه  03

 30 يتيريمد يشهر تهران و ارائه راهبردها يزيخ ليخطر س يابيارز  01

 30 زمان وقوع بحران يبرا يشنهاديپ يحفاظت ياتيمجموعه عمل  07

 30 يشهر يالمان  و مجسمه ها يل موثر در طراحعوام يبررس  00

 30 ستميمحله در قرن ب يبر شناخت الگو يمقدمه ا  03

 30 يريبر پناه گ ديشهروندان در برابر زلزله با تاک يمناسب رفتار يمطالعه و الگوها  00

 30 ارائه چارچوب مديريت بصري در شهر تهران  07

 30 ياضطرارا طيشرا اتيز عملمراک يکيزيف يطراح يارهايمع نييالزامات تع  02

 30 کالن شهر ياقتصاد يهدف گذار  03

 30 يها در وضوح و وصول عوارض محل يشوراها و شهردار اراتياخت يشناس بياس يبررس  09

 30 و تره بار در شهر تهران وهيم نياديکارگران م ياجتماع يها بيآس  73

 30 در شهر تهران يشهر داريتوسعه پا يشاخا ها يبررس  71

 30 شهر تهران يطيمح ستيز ليمسا تيريو مد نييدر تب يعلم جامعه شناس گاهيجا  77

 30 يشهر تيريو اثرات آن بر مد سميمفهوم وندال  70

 30 کيپالست عاتيضا افتيباز  73

 30 يعموم يباز يها نيزم  70
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 )درصد پیشرفت(

 23 هاسيستم مديريت نگهداري تونل  77

 23 روهاي شهريهاي نوين در ساخت و بهره برداري از پيادهفناوري بررسي  72

 23 مديريت رواناب هاي سطحي  73

 مطالعه تطبيقي فرايند خدمات شهري در ايران )تهران( و جهان توکيو،تورنتو،پاريس،دهلي نو  79
 

 23 مع شهر تهرانهاي شهري با تاکيد بر سند طرح جاهاي نوين ارزيابي پيش از اجراي برنامهمعرفي روش  23

 23 هاي توسعه شهريبررسي نقش شورايان محلي به عنوان نمايندگان مردم در تهيه و اجراي طرح  21

 23 چگونگي تعيين محدوده هاي شهري در ايران  27

 23 مطالعه وبررسي پراکندگي فعاليت ها ومشاغل ناسازگاردر  تهران پيامدهاي آن  20

 23 وبوستان ها در سطح شهر تهران با رويکرد توسعه همگونتحليل مکانيابي وپراکندگي پارک ها   23

 23 نقش توسعه واحداث ساختمان سبز بر محيط زيست شهر تهران  20

 73 کاربرد تلفن همراه در ارائه خدمات حمل ونقل شهري  27

 73 بررسي علل ترافيک در روز هاي باراني وبرفيوراهکارهاي کاهش آن  22

 73 امنيت اجتماعي در شهر تهران  23

 73 معيارهاي برنامه ريزي در بافت فرسوده  29

 73 بررسي وضعيت رفتارهاي شهروندي سازماني در مناطق منتخب شهرداري تهران  33

 73 بررسي ومقايسه روشهاي نوين روسازي معابر از جنبه شرايط بکار گيري اجرا ونگهداري  31

 73 ي وميادين ميوه وتره ببار تهرانساماندهي وتوسعه بازارهاي عمده فروشي وتوزيع کننده مواد غذاي  37

 73 بررسي اثر تغييرات ميزان تراکم ساختماني مجاز در پهنه مسکوني بر درامدهاي شهرداري تهران طي يک دوره معين  30

 73 ارزيابي اقتصادي پارکينگ هاي طبقاتي ومقايسه آن با پارکينگ هاي مکانيزه  33

 73 ن وبررسي الگوي مديريت انهاارزيابي عملکرد کتابخانه هاي شهرداري تهرا  30

 73 سرمايه اجتماعي ونقش بنياني آن در توسعه ملي وکالن شهري  37

 73 تحليل چالش هاي مديريت يکپارچه شهري  32

 73 آموزش شهروندي  33

 73 بررسي وضعيت مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين  39

 73 راز الودگي مفهوم مرگ شهر تهران  93

 73 طرح هاي مشارکتي شهرداري در ميان مدارس در سطح شهر تهرانبررسي ساختارها و   91

يمطلوب شهر ييتهران  در تحقق حکمروا ينقش شهردار  97   73 

تهران يشهردار يياجرا يندهايواصالح فرآ رييبر ضرورت تغ يليتحل  90  73 

 73  مه ها ودستورالعمل هابا توجه به بخشنا يبه بخش خصوص يورزش يسالن ها يواگذار يبرا يعملکرد شهردار يبررس  93

 73  ينقش بخش خصوص ييتهران وتع يشهردار تيتحت مالک يورزش ينحوه اداره سالن ها نهيمطالعه الگو به  90
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 )درصد پیشرفت(

 73 چارچوب عارضه سنجي ترافيکي در تهران  97

 73 در شهر تهران شناسايي اصول وراهکاراهاي اجرايي توسعه ميان افزا  92

 73 همخواني سند طرح جامع شهر تهران با اصول توسعه پايدار شهري  93

 73 گزارش وضعيت محيط زيست شهر تهران  99

 73 تمايالت ضد شهر گرايي در بين شهروندان تهراني  133

 73 مقايسه تطبيقي تهران با شهرهاي اسالمي با ساختار مدرن  131

 73 هرينشانه هاي شهرتهران وتوليد برند ش  137

 73 تدوين سازوکار گزارش دهي زير مجموعه هاي شهرداري در قبال شاخا ها ومعيارهاي طرح جامع  130

 73 نقش سازمان بين المللي مجمع شهرداران کالنشهرهاي اسيايي در شکل گيري همگرايي منطقه اي  133

 73 جه به ساختار موجودبررسي تعارضات سازماني در مناطق مختلف شهرداري تهران وعوامل موثربرآن با تو  130

 73 ارزيابي خدمات ارائه شده در حوزه ايثارگران وارائه راهکارهاي بهبود واثر بخشي  آن  137

 73 مقايسه تطبيقي تهران با شهرهاي اسالمي با ساختار مدرن  132

 73 نشانه هاي شهرتهران وتوليد برند شهري  133

 73 قبال شاخا ها ومعيارهاي طرح جامعتدوين سازوکار گزارش دهي زير مجموعه هاي شهرداري در   139

 73 نقش سازمان بين المللي مجمع شهرداران کالنشهرهاي اسيايي در شکل گيري همگرايي منطقه اي  113

 73 بررسي تعارضات سازماني در مناطق مختلف شهرداري تهران وعوامل موثربرآن با توجه به ساختار موجود  111

 73 اجتماعي کودکان در فضاهاي عمومي شهر طرح تدوين راهبردها وراهکارهاي تامين  117

 73 نشناخت کيفيت زندگي در شهر تهران  110

 73 شهروند مجازي در شهر تهران  113

 73 برنامه ريزي ر قابت جو جايگزين برنامه ريزي رفاه محور در شهرهاي جهاني  110

 73 ويژگي تاکسي خطي وجايگاه آن در نظام حمل ونقل  117

 73 در فرايند مشتريتحليل نقش وعملکرد شهروند   112

 73 تحليل منطقه اي مصرف در شهر تهران  113

 73 نقش مديريت شهر ي در جذب بازي هاي ورشي  119

173  
بررسي آگاهي نگرشوعملکرد شهروندان تهراني نسبت به سالمتي وبيماري به منظور طراحي نظام جامع اموزش 

 سالمت در تهران
73 

 73 ر شهر تهرانتدوين آزمون مدل سنجش سالمت وفساد اداري د  171

 73 چاش هاي سختار وتشکيالت شهرداري تهران وراهبردهاي برون رفت از وضعيت موجود  177

 73 ارزيابي اقتصادي پارکينگ هاي مکانيزه شهري  170

 73 مشارکت وهم انديشي محله اي  173

 73 بررسي اثر تغييرات ميزان تراکم اختماني مجاز در پهنه مسکوني بر  درامدهاي شهرداري تهران  170
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 )درصد پیشرفت(

 73 بررسي ومقايسه روشهاي نوين روسازي معابر از جهت شرايط بکارگيري اجرا ونگهداري  177

 73 بررسي وضعيت رفتارهاي شهروندي سازماني در مناطق شهرداري تهران  172

 73 معيارهاي برنامه ريزي در بافت فرسوده  173

 73 ر روزهاي باراني وبرفي وراهکارهاي کاهش آنبررسي علل ترافيک د  179

 73 مقايسه اوقات فراغت فعال ومنفعل د ر شهر تهران  103

 73 مرور ادبيات نظري فقر  101

 73 تهران با استانداردهاي بين المللBRTارزيابي خطوط   107

 73 کاربرد تلفن همراه در ارئه خدمات حمل ونقل شهري  100

 73 ومقايسه آن با پارکينگ هاي مکانيزه ارزيابي اقتصادي پارکينگ طبقاتي  103

 73 ضايعات الکترونيک به منابع مواد  100

 73 ونداليسم واثرات ان بر  مديريت شهري  107

 73 بررسي اثر پذيري شهروند ان از شعارها وپيام هاي مذهبي واجتماعي در معابر شهر تهران  102

 73 نقش وضعيت اقتصادي خانواده در مصرف فرهنگي  103

 73 فرهنگي وتحليل نسليشهر مصرف   109

 73 ساماندهي وتجميع ساختمان هاي اداري شهرداري تهران  133

 73 مرورادبيات نظري عدالت اجتماعي  131

 73 شيوه هاي نظارت طبيعي ومصنوع بر فضاهاي بي دفاع شهري در کالنشهر تهران  137

 73 شهر الکترونيک ساختارهاي اقتصادي واشتغال  130

 73 خاطره جمعي در شهر تهران  133

 73 بررسي تمايل و مشارکت شهروندان در توسعه فضاي سبز پارک محله اي  130

 73 معيارهاي طراحي مراکز عمليات شرايط اضطراري  137

 73 نورپردازي شهر در منظر شهري شبانه  132

 73 معيارها وشاخا تعيين تزاحم يا عدم تزاحم مشاغل وصنايع در شهر تهران  133

 73 زنان شهر تهراناگاهيونگرش نسبت به سالمت در بين   139

103  
بررسي کارآيي واثربخشي دفاتر خدمات الکتونيک وميزان رضايت مندي در ارتباط با صدور پروانه ساختمان وگواهي 

 مرتبط
73 

 GIS 73درامدادرساني وتاثير آن برمحيط زيست         101



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         19

 

 99رسالشهر تهران  د یزيمرکز مطالعات و برنامه ر یها تیانجام فعال یصرف شده برازمان 

 جمع )نفرساعت در سال( نفر عنوان

 12307 97 کارکنان دائمي مرکز مطالعات )بجز خدماتي وموتوري(

 

  81-99در سال های  شهر تهران یزيمرکز مطالعات و برنامه ر یاعملکرد بودجه

 سال
 بودجه جاری )ريال(

 های جاریهزينه اعتبار مصوب

30 3173097133 3109313337 

37 9203937317 9131127203 

32 033033333 330217373 

33 101311300 101311300 

39   

93 12733173333 0793319200 

91 7222333333 7010777130 

97 11793333333 0390973737 

 

 سال
 بودجه عمراني)ريال(

 هزينه های عمراني اعتبار مصوب

30 21317223309 01323302009 

37 33913333313 7201390923 

32 133333333333 30370970731 

33 133333333333 33700129917 

39 21333333333 00797712703 

93 37037071930 37073209111 

91 100397321730 03979933939 

97 92033333333 09221733702 
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 99لیست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 

 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( نوان پروژهع نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن سال 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

99
ت

شرف
صد پی

در
 

ی)بهره 
ي شهردار

ص
ص

حوزه تخ

بردار(
 

1 

 مهندسين

 مشاور

 پرداراز

تدوين ضوابط و 

هاي تامين روش

هاي پارکينگ

اختصاصي در امالک 

شهري با اولويت 

 مکانيزههاي پارکينگ

 مشکالت بيان و موجود فني مقررات و ضوابط قوانين، مجموعه احصاء گزارش

 آنها

 الزامات و محدوديت و اجرا نحوه و پارکينگ تامين نوين روشهاي تعيين -

 (مکانيزه هاي پارکينگ اولويت با)آنها

 نوين روشهاي اقتصادي سنجي امکان -

 ضوابط تدوين با مکانيزه گهايپارکين احداث بهينه روشهاي يا و روش تعيين -

 تعيين و آنها از اختصاصي استفاده نحوه و شهرسازي و ايمني فني، مقررات و

 سازمان تفکيک به اجرا براي ضوابط اين پيشنهاد براي ذيصالح مراجع

 هاي پارکينگ نياز مورد موجود ضوابط اصالح و معماري ضوابط پيشنهاد -

 مکانيزه

 صدور کنترل و بازرسي نياز مورد موارد و ها اشاخ استانداردها، تعيين -

 يک صورت به آن ارائه و مکانيزه هاي پارکينگ ايمني و کيفيت گواهي

 جامع دستورالعمل

 با رابطه در موجود ساختماني ملي مقررات مباحث در الزم تغييرات پيشنهاد -

 مکانيزه هاي پارکينگ

 و احتمالي حوادث و قحري مهار و جلوگيري نياز مورد هاي شاخا تعيين -

 پارکينگ در آن گسترش و مالي و جاني خسارتهاي از جلوگيري و خروج نحوه

 مکانيزه هاي

 و هاپارکينگ مالکيت خصوص در قانوني الزامات و حقوقي سازوکارهاي ارائه -

 مالکان به آنها واگذاري نحوه

 در مکانيزه هاي پارکينگ براي پيشنهادي ضوابط تمامي سازي يکپارچه -

 جامع دستورالعمل يک قالب در پروژه هاي خروجي

7/3/97 13/3/90 93 

معاونت 

شهرسازي و 

معماري 

 شهرداري تهران

7 

 پژوهشگاه

 الملليبين

 شناسيزلزله

 مهندسي و

 زلزله

مطالعه و بررسي 

الگوهاي مناسب 

رفتاري شهروندان در 

برابر زلزله )با تاکيد بر 

 گيري(پناه

 العمل عکس براي تهران مردم براي براي مناسب ريرفتا هاي روش ارائه -

 قبل براي رفتار نوع براي الزم هاي توضيه ارائه و زلزله وضوع زمان در صحيح

 فضاي نوع و سازه نوع و مکان و  فضا نوع اساس بر زلزله وقوع از بعد و زمان

 هاي موقعيت ساير و ،(فصل و روز و شب) زماني موقعيت ساختمان، داخل

 ظرن مورد

 در مرتبط هاي رشته متخصصان هاي ديدگاه تحليل و توصيفي گزارش -

 زلزله وقوع زمان در رفتاري مناسب هاي الگو زمبنه

 زلزله وقوع از بعد و قبل جمعي و فردي مناسب روشهاي ارائه -

 مقاله تدوين-

 گيري پناه آموزشي کامل بسته ارائه-

 گيري پناه کامل دستورالعمل ارائه-

 ايمني و بحران 133 0/9/97 9/9/93

0 

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

پژوهش 

شهر -روستا

 پارس

ها و بررسي زمينه

کارهاي ارتقاء راه

مشارکت زنان در 

چرخه مديريت بحران 

 با تاکيد بر شهر تهران

 انجام شده يقيزارش مطالعات تطبگ-

 "مديريت بحرانچرخه نقش زنان در "مربوط به  ينظر يگزارش مبان-

هاي بومي مؤثر بر مشارکت زنان در ها و شاخااد، معيارها، مؤلفهابع ارائه-

 چرخه مديريت بحران

هاي مرتبط با مشارکت زنان بر گذاريگزارش تحليلي وضع موجود سياست-

 اساس چرخه مديريت بحران

گزارش تحليلي تجارب مشارکت زنان در چرخه مديريت بحران با تأکيد بر -

 عوامل فرهنگي اجتماعي

 يه الگوهاي مشارکت زنانارا-

ارايه راهبردهاي ارتقاء مشارکت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديريت -

 بحران

کارهاي عملياتي ارتقاء مشارکت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه ارايه راه-

 مديريت بحران

ارايه دستورالعمل اجرايي براي ارتقاء مشارکت رسمي و غيررسمي زنان در -

 حرانچرخه مديريت ب

 ايمني و بحران 30 79/7/90 10/3/91
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

3 

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

معماري 

 شهرره

طراحي مدل تعيين 

رخ سفرسازي ن

هاي مختلف فعاليت

زميني در تهران 

(Trip 

Generation) 

 شهر براي فرعي و عمده هايکاربري کدگذاري و بنديطبقه تعيين، معرفي، -

 تهران

 تهران شهر در شده تعيين هايکاربري سفرسازي نرخ تعيين جدول ارائه -

 هاکاربري سفرسازي نرخ تعيين جهت کاربردي فرآيند تدوين -

 هايبازه در سفرسازي هاي نرخ اطالعات کردن روز به براي روشي ارائه -

 زماني

 ارائه خدمات قبال در عوارض اخذ نظام مباني و معيارها و شاخصها پيشنهاد -

 شهري هاي کاربري سفرسازي از ناشي شده

19/11/93 01/0/97 133 
ونقل و حمل

 ترافيک

0 

شرکت 

مهندسي 

مشاور 

راهبرد تردد 

 فردا

ها العه اصول، روشمط

و چارچوب طراحي، 

تدوين، ارائه )و 

اندازي( طيف راه

ها، تدابير و سياست

هاي مديريت طرح

ترافيکي در کالن شهر 

 تهران

 ترافيکي مديريت هايطرح و تدابير ها،سياست طيف به مربوط گزارش: االف

 .توسعه حال در و يافته توسعه کشورهاي در کارآمد و رايج متداول،

 و عمومي نقل و حمل سيستم و ناوگان ها، شبکه موجود وضعيت گزارش :ب

 آنها مديريت نحوه

 مبناي بر شده ياد طيف امتيازدهي و بندي طبقه به مربوط گزارش:ج

 .تهران شهر کالن شرايط به توجه با اثرگذار و مهم فاکتورهاي

 منتخب ترافيکي مديريت هايطرح يا و تدابير ها،سياست سه حاوي گزارش: د

 .آنها الزم اجرايي هايمکانيسم کليه همراه به کارفرما

11/2/91 71/17/97 133 
 حمل

 ونقل وترافيک

7 

پژوهشکده 

فناوري 

اطالعات 

دانشگاه 

تربيت 

 مدرس

مطالعه و تعيين نرخ 

سازي ترافيکي تراکم

داخل طرح محدوده 

ترافيک تهران به 

منظور طراحي و 

تدوين سيستم واقعي 

گذاري رخو عادالنه ن

ورود و حضور در نقاط 

اصلي شبکه معابر 

 داخل محدوده

 ارايه ؛(حضور ميزان يا زمان عامل  گرفتن نظر در با) نرخ تعيين چگونگي -

 آن، اقتصادي آثار بررسي و بار تراکم عوارض اخذ براي پيشنهادي شيوه

 اجرا و کنترل روش جديد، روش با فعلي روش جايگزيني چگونگي

 براي( سازماني بين) نياز مورد هايهماهنگي ايجاد جهت هالدستورالعم -

 طرح آميز موفقيت اجراي

 تهران شهر اسالمي شوراي به ارائه براي پيشنهادي لوايح -

79/7/91 90 73 
 حمل

 ونقل و ترافيک

2 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري 

دانشگاه 

صنعتي 

 شريف

مطالعات راهبردي 

طرح جامع حمل و 

 نقل بار و کاال در

 کالن شهر تهران

 تهران کاالي و بار مدلسازي براي نياز مورد اطالعاتي پايگاه تبيين و معرفي -

 GIS مختلف هاي اليه تعريف و بزرگ

 بزرگ تهران در کاال و بار جابجايي اطالعات و آمار آوريجمع نظام -

 بزرگ تهران در بار جامع طرح چارچوب و کالن اهداف پيشنهاد -

 بزرگ تهران در کاال و بار جامع مطالعات هاياولويت و خدمات شرح -

 نقل و حمل گذاري قيمت در موثر وعوامل ها روش خصوص در پيشنهاد ارائه -

 پيشنهادي ساختار اساس بر کاال و بار

10/2/91 13/0/97 133 
حمل ونقل و 

 ترافيک

3 

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

معماري 

 شهرره

مطالعه پارکينگ 

همگاني يکپارچه 

شمند در نقاط هو

تعويض وسيله سفر و 

پارک سوارهاي شهر 

تهران و مکان يابي 

فني ر تخصصي آنها 

بر مبناي مديريت 

 تقاضاي ترافيک

 نقاط در همگاني هايپارکينگ سازيهوشمند و سازييکپارچه دستورالعمل

 شامل) سوارهاپارک محوطه طراحي يراهنما بر مشتمل سفر تبادل

 احداث مکان تعيين ،(موفق هايطرح هاينمونه رسيبر و مکمل هايکاربري

 نقاط در ترافيک تقاضاي مديريت مبناي بر يکپارچه همگاني هايپارکينگ

 هايوپارکينگ سازييکپارچه دستورالعمل تهران، شهر در انتقالي-تبادلي

 دستورالعمل تقاضا، مديريت هايسياست اعمال منظور به همگاني

-فني مکانيابي روش دستورالعمل و همگاني هايپارکينگ هوشمندسازي

 تقاضا مديريت سياستهاي اساس بر هاپارکينگ تحصصي

 شده مشخا هايسوارپارک طراحي پروژه 73 تعريف براي مستندات ارائه -

 براي طرح شناسنامه ارائه بر مشتمل خدمات شرح دوم بخش از 1-7 بند در

 ساخت و طراحي واگذاري براي تيپ خدمات شرح ارائه سوارها، پارک از هريک

 سوارپارک

13/2/91 11/2/97 133 
 وحمل

 نقل و ترافيک
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

9 

شرکت 

طراحان 

 ردد پارست

و تدوين  مطالعه

ها و ها، تکنيکروش

مواد اصلي آموزشي 

جهت ارتقاء فرهنگ 

ترافيک با تأکيد بر 

قشر موتورسواران )در 

چارچوب طرح جامع 

ارتقاء فرهنگ 

 ترافيک(

 ترافيک فرهنگ ارتقاء جامع طرح Action Plan اجرائي برنامه پيشنهاد -

 سوار موتور مختلف هاي گروه براي

 هاي گروه براي( محتوا تعيين و ها سرفصل تعريف) آموزشي برنامه تهيه -

 سوار موتور مختلف

 نيز و سوار موتور هاي گروه از يک هر مورد در آموزشي هاي تکنيک ارائه -

 آنها اثربخشي ارزيابي

 گروه ترافيک فرهنگ ارتقاء جهت آموزشي هاي تکنيک ترين مناسب ارائه -

 موتورسوار هاي

 تحقق براي تکميلي هاي دستورالعمل و مقررات قوانين، ويسن پيش تهيه -

 مراجع و نهادها به ارائه منظور به سوار موتور قشر ترافيکي فرهنگ ارتقاء برنامه

 کننده تصويب

 شده توجيه زماني هاي بازه در پژوهشي، دستاوردهاي پايش برنامه ارائه -

13/0/91 9/7/97 133 
حمل و نقل و 

 ترافيک

13 

 شرکت

 دسينمهن

 کهن مشاور

 دژ

مکانيابي، ساماندهي و 

تجهيز مراکز 

نمايشگاهي شهر 

 تهران

 جهاني موفق تجربيات شامل پايه مطالعات گزارش -الف

 موجود نمايشگاهي مراکز مورد در -ب

 اساس بر تهران شهر نمايشگاهي هايمجموعه و مراکز بنديگروه -1

 مختلف هايشاخا

 تفکيکبه تهران شهر سطح در موجود هينمايشگا مراکز معرفي و شناخت-7

 تهران شهري مجموعه محدوده و گانه77 مناطق

 :موارد شامل موجود نمايشگاهي مراکز عملکردي وضعيت تحليل و بررسي-0

 و عملکردي خصوصيات و ويژگي با نمايشگاه عملکرد نوع تناسب و انطباق -

 منطقه کالبدي وضعيت

 شعاع تناسب به نمايشگاهي اکزمر ارتباطي شبکه و دسترسي وضعيت -

 شهر و منطقه در آن عملکرد

 آن نياز مورد تجهيزات و نمايشگاهي مراکز الزم هايزيرساخت وضعيت -

 آن کارآيي و مديريت وضعيت نمايشگاهي، مراکز موجود مشکالت و کمبودها -

 موجود نمايشگاهي مراکز تجهيز و توسعه ساماندهي، طرح ارايه-3

 نياز مورد و پيشنهادي جديد کزمرا مورد در -ج

 در جديد نمايشگاهي مراکز استقرار منظوربه راهبردي برنامه انداز چشم ارائه -

 تهران شهر مختلف مناطق

 نياز نوع به توجه با نمايشگاهي مراکز ايجاد و توسعه مناسب اراضي يابيمکان -

 اطراف وزهح و مناطق عملکردي و کالبدي ساختار با آن انطباق و عملکرد و

 همراه به نمايشگاهي مراکز ايجاد مطلوب الگوي استقرار عملياتي برنامه -

 و بنديزمان برنامه شامل آنها شناسنامه و RFP  و هاپروژه بندياولويت

 آن عملکرد و نقش اهميت اساس بر اجرا، براي الزم منابع تخمين

 90 73 

شرکت 

ساماندهي 

صنايع و مشاغل 

 شهر

11 

 شرکت

 نمهندسي

 مشاور

 و معمار

 شهرساز

 دژ کهن

ساماندهي استقرار 

صنايع و انتقال صنايع 

نامتجانس با کارکرد و 

 عملکرد شهري

 منظر از صنعتي هاي فعاليت تجانس عدم و تجانس هاي شاخا تدوين -

 زيست محيطي و کارکردي کالبدي،

 گرايشات و روندها و تهران شهر صنعتي هاي پهنه وضعيت جامع گزارش -

 ودموج

 تجارب اساس بر تهران شهر در صنعتي خوشه هاي استقرار شناسيآسيب  -

 کارگزاران مشارکت و فرادست اسناد و جهاني

 تهران شهر حريم و شهر سطح در صنايع هايخوشه استقرار راهبردهاي ارائه -

 و تهران شهر حريم و شهر سطح در صنايع خوشه هاي استقرار نظام ارايه -

 اهداف با همراه صنعتي مختلف هاي¬پهنه در فضايي کار قسيمت نظام پيشنهاد

 پهنه هر راهبردهاي و

 و صنايع استقرار ساماندهي کارکردي و کالبدي ضوابط و سياست ها ارايه -

 پهنه هر براي متناسب کالبدي و کارکردي الگوهاي تعيين

 و صنعتي هاي¬پهنه ساماندهي در اجرايي و مديريتي نظام شناسيآسيب -

 مناسب مديريتي نظام پيشنهاد

13/7/97 13/7/90 33 

شرکت 

ساماندهي 

صنايع و مشاغل 

 شهر
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

17 
مهندسين 

 اور آهونمش

تدوين سند 

راهبردي و 

عملياتي 

زيباسازي شهر 

تهران با تأکيد 

بر ارتقا هويت 

 –اسالمي 

 ايراني

 تفسير با زيباسازي موضوعي هاي¬اولويت و برتر تجربيات نظري، مباني گزارش -

 0مربوطه مقررات و قوانين و فرادست اسناد

 و زيباشناختي يکردرو با شهر در زيبايي سنجش معيارهاي و هاشاخا گزارش -

 اسالمي -ايراني هويت بر تأکيد

 موجود وضعيت شناسي آسيب و تحليل توصيف، شناخت، گزارش -

 اسالمي، -ايراني هويت بر تأکيد با زيباسازي انداز چشم شامل راهبردي برنامه -

 اندازچشم تحقق راهبردهاي و آن بر حاکم هايارزش

 کمي، و کيفي اهداف شامل تهران شهر در زيباسازي ساله 0 عملياتي برنامه -

 اساسي اقدامات اجرايي، هاي¬سياست

 و طرح پذيري تحقق احتمالي موانع و ساختاري الزامات قبيل از الزامات گزارش -

 هاچالش رفع جهت اقتضايي راهکارهاي

73/17/91 73/17/97 03 

ازمان زيبا س

سازي شهر 

 تهران

10 

شرکت کند 

و کاو توسعه 

 پايدار

عوامل  بررسي

موثر بر ايمني 

بازار تهران، با 

تأکيد بر ايمني 

 و آتش نشاني

 هاي اجرايي مشابه طرحها و برنامههاي نظري، تئوريپيشينه و ديدگاه-

 شدههاي بوميجربيات مشابه )داخلي و خارجي( و ارائه معيارها و شاخا-

نقشه، جداول و کالبدي، اقتصادي و اجتماعي در قالب -هاي فضايياطالعات و داده-

 نمودارها.

ساز و نيز ميزان شناسي از وضعيت ايمني کنوني بازار و عوامل بحرانحليل و آسيبت-

 بحراني بودن هر عامل

 هاراهبردها و برنامه عملياتي مديريت بحران و تأمين منابع و زيرساخت-

 مدل نهايي هدايت و نظارت بر ايمني بازار-

 هاي نظارتيها و فرمضوابط، دستورالعمل

72/17/91 72/17/97 03 

سازمان آتش 

نشاني و خدمات 

 ايمني

13 

جهاد 

دانشگاهي 

 واحد الزهراء

مطالعه و 

هاي بررسي راه

کنترل 

استاندارد 

کيفيت 

محصوالت 

کشاورزي عرضه 

شده توسط 

سازمان ميادين 

 ميوه و تره بار

 محصوالت کيفيت کنترل وضعيت بهبود در ساختاري نواقا و هاالءخ شناسايي -

 آن تحقق عدم داليل و کشاورزي

 الملليبين سطوح در تهران شهر کالن در موضوع با مرتبط قوانين تطبيقي مقايسه  -

 ملي و

 محصوالت کيفيت بر گذار تاثير عوامل و کشاورزي محصوالت هايآالينده شناسايي -

 ها تکنولوژي بکارگيري فايده هزينه تحليل و نوين روشهاي معرفي -

 با متناسب کشاورزي شده گواهي محصوالت مصرف در عمومي مشارکت -

 ملي استانداردهاي

 ميادين در شده ارائه محصوالت کيفي مختلف هاي جنبه کنوني وضعيت از آگاهي  -

 بار تره

 دينميا شده توزيع محصوالت بر مؤثر و زا آسيب عوامل شناخت -

 بار تره ميادين در شده عرضه محصوالت کيفيت بر کنترل هاي راه و الگو ارائه  -

 نحوه از غذايي و کشاورزي محصوالت کنندگان مصرف و کنندگان عرضه سازيآگاه -

 کشاورزي محصوالت و توليدات اين رويه بي مصرف از ناشي خطرات و مصرف

 تراريخته

73/0/91 03/3/97 23 
سازمان ميادين 

 ميوه و تره بار

10 

معاونت 

پژوهشي 

دانشگاه 

 تهران

ساماندهي و 

توسعه مراکز 

فروشي، عمده

توزيع مواد 

غذايي و ميادين 

 بارميوه و تره

 تره و ميوه ميادين و غذايي مواد توزيع فروشي، عمده مراکز مکان و تعداد تعيين -

 الهس 73 و 13 ،0 ريزيبرنامه هايافق در تهران شهر نياز مورد بار

 صورت به شهر سطح در نامتمرکز فروشي عمده محورهاي و مراکز ساماندهي -

 متمرکز

 موجود ميادين  و مراکز تجهيز -

 ريزي برنامه افق سال در( جديد) موردنياز مراکز جغرافيايي موقعيت تعيين -

 جديد مراکز احداث ساليانه زماني برنامه تهيه -

 77 مناطق بارتره و ميوه ميادين و غذايي مواد عتوزي فروشي،عمده مراکز ساماندهي -

 تهران کالنشهر شهرداري گانه

 و کارگاه هر انساني نيروي و تجهيزات و اعيان و عرصه حداکثر و حداقل شناخت -

 مرکز هر در خدمات انواع ارائه سنجي ظرفيت و آن( اوت لي) چيدمان

 سازي بهنگام آن تبع به و ورودي اطالعات تغيير قابليت که افزاري نرم ارائه -

 دهد قرار کاربر اختيار در را پروژه موردنظر هاي خروجي

 نمودن برطرف و اهداف به دستيابي راستاي در اجرايي سياستهاي و راهبردها ارائه -

 پروژه هاي نياز

1/3/93 01/0/97 133 

شرکت 

ساماندهي 

صنايع و مشاغل 

شهر و سازمان 

ميادين ميوه و 

 تره بار

http://125.tehran.ir/
http://125.tehran.ir/
http://125.tehran.ir/
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری يفرد

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

17 

 شرکت

 مهندسان

 مشاور

 گزينه

طرح ساماندهي 

و توسعه 

ها و پارک

فضاهاي سبز و 

 باز شهر تهران

 بر مبتني بندي دسته مبناي بر باز و سبز فضاهاي و ها پارک ساماندهي نامهبر ارائه -

 آنها عملکرد و مقياس

 کارکرد و مديريت منظر از وباز سبز وفضاهاي ها پارک نگهداري و حفظ برنامه ارائه -

 انها

 گذاري ارزش و دهي وزن براساس اجرائي اقدامات معرفي و بندي اولويت سند -

 آن بندي اولويت و پيشنهادي باز و سبز فضاهاي و ها پارک يابي يمکان هاي شاخا -

 (1:7333 مقياس در هاي نقشه) تحقق راهکارهاي انضمام به

 1:7333 مقياس در نياز مورد کمبودهاي برآورد و ها سرانه و سطح نقشه و جدول -

 مناطق در باز و سبز فضاهاي و ها پارک احداث دستورالعمل -

 تهران شهر سبز فضاي اريآبي دستورالعمل -

 ها پارکينگ مانند خاص هاي حوزه سبز فضاي نگهداري و ايجاد دستورالعمل -

 مترقبه غير حوادث پشتيبان و سبز فضاهاي و ها پارک نگهداري و ايجاد دستورالعمل -

 (ها بيماري و آفات) گياهان حفاظت دستورالعمل -

 زيستي تنوع از حفاظت دستورالعمل -

 کمربندسبز نگهداري و مديريت توسعه ايجاد، ملدستورالع -

 شهري هاي جنگل نگهداري و مديريت دستورالعمل -

 خشک مناطق مديريت دستورالعمل -

 شهري باغات حفظ و مديريت دستورالعمل -

 عمومي باز و سبز فضاهاي و ها پارک مديريت دستورالعمل -

 آفات هاي کانون نظر از( خصوصي و عمومي) باز و سبز فضاي مديريت دستورالعمل -

 شهري

7/2/91 7/1/90 73 
سازمان پارک ها 

 و فضاي سبز

12 

اداره کل 

ريزي برنامه

و نظارت 

پژوهشي 

دانشگاه 

 تهران

گزارش وضعيت 

محيط زيست 

شهر تهران 

SOE  دوره(

سه ساله 

1039-1032) 

 مشخا و تهران شهر زيست محيط وضعيت نهايي توصيفي و تحليل گزارش تدوين -

 تهران شهر مختلف نقاط بحراني وضعيت دننمو

 تهران شهر زيستي محيط شاخا هر وضعيت بهبود براي راهکارها استخراج -

 مديريتي گزارش ارائه -

 تهران شهر زيست محيط وضعيت تخصصي و آموزشي کارگاه برگزاري -

 آنها از استفاده راهنماي و اطالعاتي هاي بانک تحويل و اندازي راه نصب، -

 محيط زيست 133 79/17/97 1/0/91

13 

شرکت 

انديشه ساز 

هور بار ثاوا 

 )آسه(

مطالعات 

راهبردي و 

فرايند اجرايي 

ساماندهي و 

سازماندهي 

 دستفروشان

 اول مرحله مطالعات از اندازي چشم ترسيم -

 دستفروشان ساماندهي طرح اجرايي مديريت و تشکيالتي ساختار تعريف -

 خصوصي و دولتي نهادهاي و اسازمانه وظايف و نقش تعريف -

 ساماندهي عملياتي و اجرايي فرايند در دستفروشان ساماندهي ي معيارها تدوين -

 ...(و مديريتي ، اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي ، مکاني معيارهاي مثل)

 دستفروشان ساماندهي جهت تهران شهري مناطق بندي اولويت -

 دستفروشان ساماندهي طرح کردن عملياتي و ياجراي( c.p.m)  زمانبندي برنامه ارايه -

 ها نقشه آلبوم و نهايي هاي گزارش ارايه -

 هاي آييننامه و ضوابط اساس بر)  دستفروشان ساماندهي عمومي ضوابط تدوين -

 (انها تکميل و اصالح هدف با موجود

 ( فضايي تثبيت و استقرار ، جابجايي)  دستفروشان ساماندهي اجرايي ضوابط ارايه -

1/3/93 01/0/97 33 

شرکت 

ساماندهي 

صنايع و مشاغل 

 شهر

19 

 شرکت

 مهندسين

 طرح مشاور

 سازه و

 کاسپين

تدوين ضوابط و 

معيارهاي فني 

طراحي، اجرا و 

نگهداري 

هاي نوين روش

آوري و جمع

مديريت 

هاي رواناب

سطحي شهر 

 تهران

 تهران شهر يبرا مناسب سطحي آبهاي مديريت و آوري جمع نوين روشهاي معرفي -

(BMP و LID) 

 بهبود در مناسب سطحي آبهاي مديريت و آوري جمع نوين سيستمهاي نقش تعيين -

 تهران شهر روانابهاي کيفيت

 سطحي آبهاي آوري جمع نوين سيستمهاي طراحي مباني و معيارها ضوابط،  کتابچه -

 تهران شهر براي مناسب

7/7/97 7/7/90 00 

معاونت فني و 

ن سازما-عمراني

مشاور فني و 

مهندسي 

 شهرتهران
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

73 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري 

دانشگاه 

صنعتي 

 اميرکبير

ارزيابي 

هاي تجربه

موجود 

کارگيري به

فناوريهاي نوين 

در روسازي 

معابر شهر 

 تهران

 کارآمدي ميزان يافتن و هاپروژه در نوين هايآوري فن از استفاده شناسي آسيب-

 نگهداري اجرا، طراحي، ديدگاه از هاپروژه در مذکور هايسيستم

 پرداخت هاي هزينه و عملکرد نحوه اجرا، سهولت نظر از يادشده فناوريهاي ارزيابي -

 (اقتصادي و فني تحليل) عمر طول هاي هزينه و دوام شده،

 هرکدام براي انتظار مورد اهداف اجرايي، نيازهاي پيش و مناسب طراحي روش ارائه -

 مربوطه فني دستورالعملهاي تهيه و هاآوري فن از

 يک از استفاده به مربوط شده بندي دسته صورت به آمده دست به نتايج ارائه -

 و آنها بکارگيري صحيح شرايط و نحوه يکديگر، با آوري فن دو ترکيب يا و آوريفن

 اجرايي دستورالعملهاي تدوين طريق از هرکدام به مربوط هايمحدوديت و مزايا

 آينده مطالعات انجام براي پيشنهاد ارائه -

9/11/93 90 73 

معاونت فني و 

سازمان -عمراني

مهندسي و 

عمران شهر 

 انتهر

71 

مهندسين 

مشاور 

 سيويار

تدوين 

دستورالعمل 

مطالعات 

شناخت، 

ارزيابي و 

مديريت 

خطرات مترتب 

هاي بر تونل

ترافيکي 

)ماشين رو( 

 شهر تهران

( رو ماشين)ترافيکي تونلهاي خطرات مديريت و ارزيابي ، شناخت مطالعات چارچوب -

 موردنياز جداول و تهاليس چک ، مطالعات انجام گام به گام ودستورالعمل شهرتهران

( رو ماشين)ترافيکي تونلهاي براي خطرات مديريت مطالعات انجام کلي راهنماي -

 (کشور شهرهاي ساير  به تعميم قابل) شهري

 هاي تونل از يکي خطرات مديريت خصوص در شرده انجام موردي مطالعه نتايج -

 تهران شهر( رو ماشين) ترافيکي

73/11/91 01/7/90 17 

فني و  معاونت

سازمان -عمراني

مهندسي و 

عمران شهر 

 تهران

77 

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

تدبيرگران 

راه و راه 

 آهن

تدوين 

دستورالعمل 

فني و اجرايي 

براي استفاده از 

هاي تراشه

آسفالتي در 

هاي پروژه

راهسازي و 

تعمير و 

نگهداري 

آسفالت معابر 

 شهر تهران

 و سازي راه هاي پروژه در آسفالتي هاي هتراش از استفاده اجرائي و فني دستورالعمل

 تهران شهر معابر آسفالت نگهداري  تعميرو
73/0/91 73/7/90 73 

معاونت فني و 

سازمان -عمراني

مهندسي و 

عمران شهر 

 تهران

70 

 پرديس

 دانشکده

 فني هاي

 دانشگاه

 تهران

تهيه مشخصات 

فني رنگدانه 

هاي مناسب 

براي سطوح 

بتني سازه ها 

والمان هاي 

ري در شه

 تهران

 .آن شناسيآسيب و رنگي هاي بتن اجراي و تهيه در موجود مشکالت بررسي  -

 و الزامات با آن مقايسه و فعلي مصرفي هاي¬رنگدانه خصوصيات بررسي  -

 .حاضر هاي¬استاندارد

 .رنگي هاي¬بتن در مصرفي هاي¬رنگدانه مشخصات و الزامات ارائه -

 .بتني سطوح براي پودري هاي¬هرنگدان مشخصات و الزامات ارائه -

 .رنگي هايبتن آوري عمل و اجرا براي پيشنهادي ليست چک و  ضوابط  ارائه -

 .آنها نگهداري و تعمير و دوره اي بازرسي هاي براي پيشنهادي ضوابط ارائه -

 و کيفيت نوع، به توجه با( خارجي و داخلي) بازار در موجود محصوالت بندي دسته -

 .آنها کاربرد

 .محصول رده هر براي فني نظر از تاييد مورد اقتصادي بررسي گزارش -

7/7/97 2/7/90 33 

معاونت فني و 

سازمان -عمراني

مشاور فني و 

مهندسي 

 شهرتهران
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال
 

99
ت

شرف
صد پی

در
 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

73 

معاونت 

پژوهشي و 

فناوري 

دانشگاه 

صنعتي 

خواجه 

نصيرالدين 

 طوسي

تدوين 

دستورالعمل 

کاربردي و تهيه 

چک ليست 

استفاده از 

قيرهاي 

امولسيوني در 

روسازي معابر 

 شهر تهران

 امولسيوني قيرهاي کاربرد و نگهداري، انتخاب، اجرايي مالحظات تدوين و تعريف -

 قيري هايامولسيون از استفاده مناسب هايزمان و( پروژه) محل تبيين -

 تک) سطحي اندود و( پريمکت) نفوذي اندودهاي اجزاء براي امولسيون انواع کاربرد -

 (کت

 قالب در( surface treatments) ترميمي هايروکش در هاامولسيون انواع کاربرد -

 يشگيرانهپ نگهداري عمليات

 نگهداري عمليات براي آسفالتي سرد هايمخلوط در هاامولسيون انواع کاربرد -

 (شده اصالح هايامولسيون) امولسيون هايافزودني کاربرد -

 (fog seal) سيل فاگ اجراي جهت امولسيون کاربرد -

 سرد درزگيري براي امولسيون کاربرد -

 ليفص هايگيريلکه براي امولسيون کاربرد -

 موارد از هريک کيفي کنترل و نظارت اجرايي، امور در کاربرد جهت ليست چک تهيه -

 امولسيون قير کاربرد

 فني و عمراني 77 90 2/17/91

70 

 شرکت

 طرح

 نوانديشان

بررسي و 

ارزيابي عملکرد 

تاسيسات 

موجود کنترل 

رواناب در سطح 

شهر تهران و 

ارائه 

دستورالعمل به 

منظور بهبود 

هاي روش

 طراحي

 سطحي رواناب انتقال و آوري جمع موجود هاي سازه مشکالت بندي طبقه و معرفي-

 جهت الزم پيشنهادات ارائه و برداري بهره و اجرا طراحي، تفکيک به اصلي شبکه در

 ها سازه اين موجود مشکالت حل و آينده در ها طراحي بهبود

 بهبود هدف با که شبکه در موجود تأسيسات عملکرد ارزيابي و بندي طبقه شناسايي،-

 ضوابط و الزم هاي توصيه ارائه و بوده برداري بهره حال در شبکه در رواناب کيفيت

 جامع طرح اهداف به رسيدن منظور به آينده در جديد تأسيسات اجراي براي طراحي

 و کنترلي جديد هاي سازه عملکردي و طراحي جهت دستورالعمل و راهنما يک توليد -

 ظرفيت حفظ و ها رواناب کيفيت بهبود هدف با موجود تأسيسات طراحي زبا همچنين

 برداري بهره به توجه با شبکه در انتقال

 آتي مطالعات براي الزم هاي توصيه و پيشنهادات ارائه-

72/7/97 72/7/90 17 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي شهر 

 تهران

77 

پژوهشکده 

محيط 

زيست 

دانشگاه 

 اميرکبير

دستورالعمل 

ارزيابي زيست 

محيطي پروژه 

هاي عمراني 

درون شهري 

)بزرگراه، پل، 

 تونل و کانال

تدوبن و ارائه دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي عمراني درون شهري  -

 )بزرگراه، پل تونل و کانال( در طول عمر طرح عمراني با تاکيد بر اهداف توسعه پايدار

رالعمل نحوه نگارش گزارش هاي ارزيابي زيست محيطي طرح هاي عمراني ارائه دستو -

 درون شهري

01/37/97 01/37/90 73 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي شهر 

 تهران

72 

شرکت 

ديارگاه 

 شهر

بررسي نحوه 

احياي 

هاي ارزش

شناسانه زيبايي

هاي در پروژه

عمراني موجود 

 شهر تهران

زيبايي  زمينه در تهران شهر وضعيت با متناسب و مشخا نظري مباني يک ارائه -

پروژه  زيبايي شناسانه سنجش و بررسي شاخا هاي و معيارها تعيين و شهري شناسي

 .شهري عمراني هاي

 عمراني پروژه هاي زيبايي شناسانه ظرفيت هاي شناسايي و بررسي نحوه دستورالعمل -

 .تهران شهر در موجود

زيبايي  و محيطي ارزشهاي احياء روشهاي مناسبترين و عمومي ترين دستورالعمل

 .تهران شهر در موجود عمراني پروژه هاي شناسانه

 ارتباط سنجش براي مستقيم غير و مستقيم شيوه هاي تهيه براي دستورالعمل -

 .شده انجام اقدامات موفقيت ميزان سنجش همچنين و مخاطبان

زيبايي  ارزشهاي گرفتن نظر در براي دستورالعمل تدوين خصوص در پيشنهاد ارايه -

 پلهاي بزرگراهي، درون شهري عمراني آتي هاي-پروژه طراحي در شهري شناسانه

 .تونلها و سواره رو

11//1/97 03/0/90 33/73 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي شهر 

 تهران
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 شده)نتايج/خروجي های پروژه( اطالعات استخراج عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

73 

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

 سيويار

مطالعه و تدوين 

دستورالعمل 

براي انجام 

مطالعات، 

طراحي، اجرا و 

نگهداري براي 

هاي پايش تونل

شهر تهران در 

زمان ساخت و 

دوران 

 برداريبهره

 براي نگهداري و اجرا طراحي، مطالعات، انجام براي نياز مورد هاي دستورالعمل تدوين

 هاتونل پايش

 تهران هايتونل يشپا براي نياز مورد اطالعات گردآوري -

 هاي تونل برداري بهره شرائط و مقاومتي وضعيت تونل، سالمت وضعيت از شناخت -

 موجود

 موجود مقررات و ضوابط بودن مکفي و طراحي وضعيت از شناخت -

 زمان در شهري هاي تونل پايش جهت مندي ضابطه رويه و دستورالعمل وجود -

 برداري بهره دوران و ساخت

 مهم هايتونل گيري تحويل منظور به اجرا دست در هاي تونل يشپا ينحوه -

0/2/93 90 03 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي شهر 

 تهران

79 

معاونت 

پژوهشي 

دانشگاه 

صنعتي 

 شريف

ارزيابي 

هاي روش

متعارف 

پايدارسازي و 

تحکيم 

هاي شيرواني

خاکي و تدوين 

راهنماي 

عمومي انتخاب 

 اسبروش من

 شيرواي پايدارسازي جهت اجرائي و مناسب روش انتخاب عمومي دستورالعمل تهيه -

 تهران، شهر در خاکي

 آموزشي هاي دوره و  سمينار رگزاري-

3/9/93 73/3/90 0/33 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي شهر 

 تهران

03 
 دانشگاه

 اروميه

مطالعات 

يابي و مکان

جانمايي احداث 

هاي سازه

رسوبگير و 

گير در زباله

هاي جمع کانال

 آوري آب تهران

 اجراي براي مناطق اين بندي اولويت و کانال در زباله کانون ريسک پر مناطق تعيين

 گيرها زباله احداث پروژه

 منطقه در زباله تجمع هاي کانون تعيين و 3 و 0 درجه کانال هاي داده پايگاه ايجاد -

  تهران شهر بازده

 تهران شهر شرايط با متناسب دنيا روز گيرزباله هايسيستم تحليل و ررسيب-

73/7/97 73/7/90 13 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي 

 شهرتهران

01 

پژوهشکده 

اقتصاد 

دانشگاه 

تربيت 

 مدرس

مستندسازي و 

ارزيابي تحليل 

بودجه ده سال 

گذشته در 

 شهرداري تهران

 وضع سازي مستند خصوص در موجود سيستم کمبودهاي و ها ئينارسا شناسايي

 موجود

 ريزي بودجه فرآيندهاي احصا و اطالعات ضبزط  و ها،ثبت رويه سازي مستند-

 ريزي بودجه فرآيندهاي دستورالعمل شهرداري استخراج درآمدي منابع تحليل-

 شهرداري ريزي بودجه درنظام راهبردي هاي سياست ارائه-

 گيري گزارش قابليت با نهساما طراحي-

70/0/97 13/7/90 93 

اداره کل 

برنامه و 

 بودجه

07 

شرکت 

هاي دروازه

 دانش پويا

بازنگري در 

طرح نظام 

بندي و طبقه

ارزشيابي 

مشاغل و نظام 

پرداخت 

 شهرداري تهران

 شرح( ب شغل، معرفي( الف: مبناي بر تهران شهرداري شغلي هاي رشته شرح تدوين-

 احراز شرايط( ج و هاتمسئولي و وظايف

 تهران شهرداري شده بازنگري پرداخت نظام تدوين -

 پرداخت نظام و مشاغل بندي طبقه اجرايي هاي نامه ايين تدوين-

1/3/93 17/17/97 133 

اداره کل  

تشکيالت و 

 آموزش

00 

دانشکده 

فني 

دانشگاه 

 تهران

اجراي امور 

مطالعاتي ايجاد 

هاي مجتمع

خدمات اداري 

 کيالکتروني

 واولويت خدمات فهرست تدوين و شهروندي خدمات کننده ارائه ارگانهاي شناسايي -

 دفاتر در ارائه قابل اداري خدمات بندي

 ..(اوراسو،ابوظبي،تورنتوو) منتخب شهر کالن 0 تطبيقي مطالعات گزارش -

 الکترونيکي اداري خدمات هاي مجتمع ايجاد و استقرار مطلوب مدل تدوين -

3/9/93 73/17/97 133 

سازمان 

فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات
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ص
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شهردار

 

03 

مؤسسه 

مطالعاتي، 

آموزشي 

مديريت 

شهري 

توسعه 

ير فراگ

 آسيا

تدوين و 

آزمون 

)اعتباربخشي( 

مدل سنجش 

سالمت و 

فساد اداري 

شهرداري 

 تهران

 سازمان هاي ويژگي اداري، سالمت به مربوط نظري مباني تطبيقي، مطالعه هايگزارش

 اداري سالمت به مربوط مباني منظر از شهرداري

 گزارش و ها آن عملياتي تعاريف با همراه اداري سالمت سنجش مدل متغيرهاي فهرست -

 متغيير هر سنجش هاي شاخا

 تهران شهرداري براي اداري سالمت سنجش مدل ارائه -

 اندازه الزامات و تهران شهرداري در اداري سالمت گيري اندازه محاسبه نحوه از گزارشي -

 تهران شهرداري در اداري سالمت گيري

 اندازه)شده طراحي مدل يريگ بکار و سازي پياده چگونگي منظور به نامه نظام ارائه -

 (اداري سالمت گيري

 تهران شهرداري براي اداري سالمت مطلوب اندازچشم از گزارشي -

 اداري سالمت اندازه اداري، سالمت اندازه گيري فرم هاي و دستورالعمل ها ارائه -

 شهرداري سازمان به توجه با آمده بدست اندازه تحليل و شدهسنجش

 با شده طراحي اداري سالمت گيري اندازه مدل بهبود و اصالح چگونگي از گزارشي ارائه -

 نتايج تحليل به توجه

 يافته بهبود و اصالح مدل ارائه -

 شده اصالح.....  و ها فرم ها، العمل دستور نامه، نظام محاسبه، نحوه ارائه -

 سهم و متغير ره به توجه با آمده بدست اندازه ارتقاي براي شده تدوين راهبردهاي ارائه -

 شده طراحي مدل در آن

 بهبود راهبردهاي اجراي به مربوط هاي برنامه ارائه -

70/0/93 79/7/97 133 

اداره کل 

ارزيابي 

عملکرد و 

بهبود 

 مديريت

00 

معاونت 

پژوهشي و 

فناوري 

دانشگاه 

شهيد 

 بهشتي

تدوين نظام و 

سنجش 

وضعيت 

مديريت 

شهري مبتني 

بر 

هاي شاخا

حکمروايي 

 ريخوب شه

 تهران شهرداري در هاشاخا وضعيت ارتقاء براي اجرايي راهکارهاي و راهبردها تعيين

 شهري خوب حکمروايي سنجش سامانه نهايي نسخه طراحي -
10/17/93 90 23 

اداره کل  

ارزيابي 

عملکرد و 

 بهبود ديريت

07 

شرکت 

دانش 

بنيان 

 خورشيدان

بررسي 

راهکارهاي 

کاهش 

اختالف و 

دعاوي در 

 شهرداري

 تهران

 تهران؛ شهرداري در شکايات و دعاوي و اختالفات فراواني آماري گزارش ارائه

 و شهرداري اختالفات شناختي جامعه هاي بررسي نتايج خصوص در مدون گزارش ارائه -

 اختالف، ايجاد و شروع در شهروندان و مسئولين رفتار تأثيرگذاري ميزان مورد در اشخاص

 اقتدار با مقابله لزوم تصور اختالفات، بروز از جلوگيري در آن راءاج و قانون به باور تأثير

 خود منافع حفظ و حقوقي -رواني امنيت ايجاد و حفظ جهت شهرداري قانوني

 در طرفين حقوقي نيازهاي با انطباق عدم و قانوني نقايا و خألها نهايي گزارش ارائه -

 ايجاد تبعاً و مشکالت بروز در نونيقا و حقوقي ضرور غير بوروکراتيک مباني تشخيا مورد

 در شکلي و ماهيتي قوانين نقايا و مشکالت پيدايي شهرداري، در دعاوي و اختالفات

 اختالفات قطعي فصل و حل نهايتاً و اختالفات روز از جلوگيري طرفين حقوق حفظ

 در تخصصي هاي کميسيون فني ضرورت و اجتماعي و حقوقي مباني نويس پيش ارائه -

 شهرداري مسائل با باطارت

 تخصصي هاي کميسيون رسيدگي آئين به مربوط لوايح نويس پيش ارائه -

 ارائه محور با مختلف هاي-حوزه در اختالفات بروز از جلوگيري راهکارهاي ارائه و تدوين -

 وظايف، به مربوط شکلي و ماهيتي قوانين شدن شفاف راستاي در الزم پيشنهادات

 اجراء قضائي، مراجع نهايتاً و ها کميسيون شهرداري، در اختالفات حل نحوه و اختيارات

 و اختالفات کاهش راهکارهاي گزارش ارائه حقوقي، غير توقعات بروز عدم آراء صحيح

 اقتصادي عمومي شکل به شفافيت و دعاوي

10/17/93 03/7/90 133 

اداره کل 

حقوقي 

شهرداري 

 تهران
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02 

مرکز 

تحقيقات 

قوانين و 

مقررات 

 ايران

تهيه طرح نظام 

جامع حقوقي 

 شهرداري 

 (7)فاز 

 اجتماعي،-فرهنگي هاي حوزه در ها شهرداري شده منقح قوانين مجموعه ارائه -

 خدمات معماري، و شهرسازي عمراني، -فني مالي، -اداري ترافيک، و نقل و حمل

 . امالک و اراضي و بودجه شهري،

 اجتماعي،-فرهنگي هاي حوزه در شهرداري شده منقح مقررات مجموعه ارائه -

 و راضيا و شهرسازي،معماري عمراني، -فني مالي، -اداري ترافيک، و نقل و حمل

 .بودجه و شهري خدمات امالک،

 تهران شهرداري مقررات و قوانين سامانه ارائه و طراحي -

 مقررات و قوانين نسخ عدم يا نسخ تشخيا صورتجلسات گزارش ارائه -

 کننده نسخ قانون و نسخ علت ذکر با شده منسوخ مقررات و قوانين تعيين -

 کشور کل بازرسي سازمان سامانه رساني بروز -

 تهران شهرداري مقررات و قوانين رساني بروز -

12/3/39 97 133 

اداره کل 

حقوقي 

شهرداري 

 تهران

03 

مرکز 

تحقيقات 

قوانين و 

مقررات 

 ايران

تهيه طرح نظام 

جامع حقوقي 

 (0شهرداري )فاز 

 اجتماعي،-فرهنگي هاي حوزه در ها شهرداري شده منقح قوانين مجموعه ارائه -

 خدمات معماري، و شهرسازي عمراني، -فني مالي، -اداري ترافيک، و نقل و حمل

 . امالک و اراضي و بودجه شهري،

 اجتماعي،-فرهنگي هاي حوزه در شهرداري شده منقح مقررات مجموعه ارائه -

 و اراضي و شهرسازي،معماري عمراني، -فني مالي، -اداري ترافيک، و نقل و حمل

 .بودجه و شهري خدمات امالک،

 تهران شهرداري مقررات و قوانين سامانه رائها و طراحي -

 مقررات و قوانين نسخ عدم يا نسخ تشخيا صورتجلسات گزارش ارائه -

 کننده نسخ قانون و نسخ علت ذکر با شده منسوخ مقررات و قوانين تعيين -

 کشور کل بازرسي سازمان سامانه رساني بروز -

 تهران شهرداري مقررات و قوانين رساني بروز -

77/3/39 97 133 

اداره کل 

حقوقي 

شهرداري 

 تهران

09 

مؤسسه 

توسعه 

فراگير 

 آسيا

طرح تدوين 

هاي ديدگاه

 شهرداران تهران

 شامل تفکيک به تاکنون 1072سال از تهران شهرداران هايديدگاه تدوين

 نژاد احمدي محمود مدني،ملک حسنمحمد الويري، مرتضي کرباسچي، غالمحسين

 شهردار هايديدگاه شهردار، اساسي هايويژگي بررسي با ابطهر در قاليباف محمد و

 ريزي،وبرنامه هماهنگي درموضوع شهردار هايديدگاه اداري،-مالي موضوع در

 موضوع در شهردار هايديدگاه عمراني، و فني موضوع در شهردار هايديدگاه

 اجتماعي، -فرهنگي موضوع در شهردار هايديدگاه معماري، و سازيشهر

 موضوع در شهردار هايديدگاه ترافيک، و نقل و حمل موضوع در شهردار ديدگاههاي

 تطابق ميزان بررسي دوره، در تهران شهرداري ساالنه هايبرنامه شهري، خدمات

 مقايسه مأموريتي، حوزه هفت در هاسخنراني و مستندات با هابرنامه و عملکردها

 مأموريتي حوزه هفت در هامهبرنا و عملکرد در مختلف هايحوزه اولويت

 در هاسخنراني و مستندات با هابرنامه و عملکردها تطابق ميزان ارزيابي و بررسي -

 شهردار هر براي مطروحه حوزه هفت

 مأموريتي حوزه هفت در شهرداران عملکرد مقايسه -

 حوزه هفت در شهرداران هايبرنامه و عملکرد در مختلف هايحوزه اولويت مقايسه -

 مأموريتي

 حوزه هفت در شهرداران هاي برنامه و عملکرد ارزيابي و يافته سازي مستند -

 مأموريتي

 دفتر شهردار 133 71/0/97 11/0/33

33 
بهروز 

 زارعي

طراحي مدل 

مفهومي سيستم 

نظارت همگاني 

براي شهرداري 

 تهران

 شپژوه هاي يافته براساس همگاني نظارت مرکز وظايف و ها مأموريت طراحي -

 همگاني نظارت سيستم مفهومي  ارائه -

 همگاني نظارت سيستم تشکيالتي ساختار ارائه -

13/11/39 01/7/97 133 
سامانه نظارت 

 1333همگاني

31 

انجمن 

وري بهره

 ايران

تدوين سند ارتقاي 

وري و استقرار بهره

چرخه مديريت 

 وريبهره

 عملياتي کايزن مدل اساس بر وري بهره آموزشي هاي بسته تدوين -

 مناطق سطح در اقتصادي و عمومي وري بهره هاي شاخا تدوين -

 ها آن تحليل و وري بهره هاي شاخا گيري اندازه -

 بهبود قابل نقاط تعيين -

 وري بهره بهبود برنامه تدوين -

 ها شاخا گيري اندازه سامانه تدوين -

12/17/39 97 133 

اداره کل 

ارزيابي 

عملکرد و 

بهبود 

 مديريت
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

37 
 بهروز

 زنوز هادي

 اخذ نظام تدوين

 و افزايش از عوارض

 کاهش جبران

  اراضي ارزش

  شهري وامالک

 هاي طرح زا ناشي

 شهري توسعه

 پروژه نتايج از استحصال قابل لوايح نويس پيش

o شهري توسعه هاي طرح از ناشي اراضي ارزش افزايش اخذ اليحه 

o شهري توسعه هاي طرح از ناشي اراضي ارزش کاهش پرداخت نظام اليحه 

97 90 73 

اداره کل 

قوانين و امور 

شورا، اداره 

کل تشخيا 

 وصول درآمد

30 

ن مهندسي

مشاور 

طرح و 

منظر 

 تهران

ساماندهي و بهبود 

نظام اخذ بهاي 

 خدمات پسماند

 برتر تجربيات و نظري مباني گزارش

 موجود وضعيت تحليل و توصيف گزارش -

 مديريت خدمات بهاي وصول نظام و گذاري قيمت و تشخيا نظام براي الگو ارائه -

 پسماند

 واقعي بهاي گذاريقيمت و تشخيا نظام اصالح براي کاربردي پيشنهادات ارائه -

 پسماند مديريت خدمات

 پسماند مديريت خدمات بهاي وصول نظام اصالح براي کاربردي پيشنهادات ارائه -

 اجرايي سازوکارهاي تدوين)

 پرداخت در شهري جامد پسماند توليدکنندگان مشارکت ارتقاء هايروش پيشنهاد -

 پسماند مديريت خدمات هايهزينه

 براي الزم پيشنهادي هايدستورالعمل تنظيم و نياز مورد مصوبات نويسپيش ارائه -

 .پسماند مديريت خدمات بهاي اخذ براي شده پيشنهاد قيمت و روش نمودن اجرايي

 تهران محله سه حداقل در تدويني الگوي اجراي از عملکرد ارزيابي گزارش ارائه -

 مالي و اداري 03 90 7/17/91

33 
دانشگاه 

 االزهر

استقرار حسابداري 

محيط زيست در 

 شهرداري تهران

 هوا خاک، آب، شامل زيستي محيط عناصر از يک هر به مربوط هايشاخا تعيين -

 پسماند و

 ها شاخا از يک هر به دستيابي براي الزم هاي فعاليت تعيين -

 زيستي محيط عناصر از يک هر براي مستقل حساب انواع معرفي -

 تهران شهرداري در استقرار قابل زيست محيط ابداريحس معرفي و طراحي -

77/9/93 97 133 
اداره کل امور 

 مالي و اموال

30 

شرکت 

مطالعات 

سامان 

سيستم 

 مديريت

طراحي و استقرار 

نظام ارزيابي 

ها و عملکرد سازمان

هاي تابعه شرکت

 شهرداري تهران

 شهرداري تابعه هايشرکت و هاسازمان عملکرد ارزيابي نظام استقرار و طراحي

 عملکرد ارزيابي عملياتي هايشاخا تعيين - تهران

 هاشرکت و هاسازمان عملکرد ارزيابي نظام استقرار -

 آنها مديران و هاشرکت و هاسازمان عادالنه و جانبه همه ارزيابي -

 هاسازمان و هاشرکت عملکرد ارزيابي نظام افزارنرم ارائه -

 تهران شهرداري عالي مديران و هاشرکت و هاسازمان مديران رضايت -

13/3/93 97 133 

اداره کل امور 

مجامع  و 

شوراي 

 سازمانها

37 
بهروز 

 هادي زنوز

بازارايي روابط مالي 

ها دولت و شهرداري

 در ايران

 .دولت مختلف سطوح ميان جديد کار تقسيم -

 .دولت مختلف سطوح به مالياتها از جديدي تخصيا -

 و دولت باالتر سطوح توسط مشترک مالياتهاي وصول براي روشن دقواع ارائه -

 .شهرداريها ميان آن توزيع

 .شهري خدمات بهاي تعيين در شهرداريها بيشتر استقالل -

 بين دولت اي سرمايه و جاري بالعوض کمکهاي پرداخت براي روشن قواعد ارائه -

 .شهرداريها

 .مطلوب وضع به دموجو وضع از انتقال براي راه نقشه ارايه -

 ايران در ها¬شهرداري و دولت مالي روابط بازآرايي اليحه پيش نويس تدوين -

 مالي و اداري 133 97 17/11/93

32 
محسن 

 رياضي

 ارزيابي و بررسي

 در بازنشستگي نظام

 با تهران شهرداري

 خودکفايي هدف

 تفکيک هب) اصالحات انجام براي نياز مورد هاي زيرساخت و نيازها پيش استخراج

 گذاري سرمايه و ريزي برنامه مطلوب نظام پيشنهاد-(سيستماتيک و پارامتريک
97 90 70 

سازمان 

بازنشستگي 

شهرداري 

 تهران

33  

تدوين سند 

راهبردي امور 

گردشگري 

 شهرداري تهران

 سازمان رفاه 13 93  
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

39 

شرکت 

راهبرد 

انديشه 

 آپاما

توسعه و ساماندهي 

مساجد بعنوان 

کانون محالت شهر 

 تهران

 و نقش هر ويژگي به توجه با مطلوب وضع در مساجد کارکردهاي و ها نقش فهرست

 شهري مراتب سلسله سطوح از يک هر تفکيک به طمرتب الزامات

 سطوح از يک هر تفکيک به آن ضوابط و مساجد مکاني استانداردهاي فهرست -

 شهري مراتب سلسله

 مجموعه سوم دفتر: جمله از ارتباط اين در شده انجام هاي پژوهش از استفاده با)  -

 فني، دفتر ،"دمساج طراحي و يابي مکان اصول و ضوابط تدوين" جلدي يازده

 ( بهشتي شهيد دانشگاه شهرسازي و معماري دانشکده پژوهشي و آموزشي

 و کارکردها اساس بر تهران شهر مساجد موجود وضع شناخت گزارش -

 وزن و اندازه به توجه با تهران شهر مساجد وضعيت توصيف  و مکاني استانداردهاي

 مکاني موقعيت و کارکرد نقش، هر

 و بايدها به نسبت شهر مساجد موجود وضع فاصله حليلت و تجزيه گزارش -

 ضعف و قوت نقاط تحليل و استانداردها

 و کارکردها تحقق منظور به ها اولويت تعيين و راهکارها پيشنهادات، فهرست -

 عملکردها

 جهت در تهران شهرداري اساسي اقدامات انجام و الزامات آوري فراهم دستورالعمل -

 جنبه بر تاکيد با تهران شهر در مساجد مطلوب وضعيت تقراراس و ها¬فاصله کاهش

 مکاني و کارکردي هاي

17/13/91 90 73 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

03 

مؤسسه 

آسمان هنر 

 آريانا

ها و بررسي شيوه

راهکارهاي حفاظت، 

حمايت و توسعه 

ميراث ارزشمند 

مذهبي و ملي در 

 شهر تهران

 (فرهنگي معنوي مادي ميراث ضوعاتمو ابعاد تعريف) نظري مطالعات گزارش

 هادستگاه ساير و شهرداري مداخله قابل و مرتبط هاي حوزه و قلمرو تعيين -

 (مديريتي و توصيفي هاي گزارش)

 و مذهبي ميراث توسعه حمايت،احياءو حفاظت، راهکارهاي نامه شيوه تدوين -

 شهرداري مشارکت چگونگي و نقش تعيين و( معنوي و مادي)ملي

 به توجه با پيشنهادها و راهکارها نامه شيوه تدوين و توصيفي مطالعات زارشگ -

 ديگر کشورهاي تجارب

 تقاضاها افزايش و ميراث به شهروندان دسترسي تسهيل نامهشيوه -

13/13/93 70/17/91 133 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

01 

مؤسسه 

پژوهشي 

سنجش از 

راه دور 

عرش 

 کاوش

تدوين راهبردها و 

هاي تامين راهکار

امنيت اجتماعي 

کودکان شهر تهران 

در فضاهاي عمومي 

شهر از قبيل پارک 

ها، معابر، 

هاي اطراف محيط

مدارس و ساير 

 فضاهاي اجتماعي

 براي که اياحتمالي خطرات به توجه با پرخطر عمومي فضاهاي بنديطبقه -

 .دارد وجود فضاها اين در کودکان

 کودکان جهت مذکور عمومي فضاهاي سازيايمن براي موثر هاياستراتژي ارائه -

 مناطق) جغرافيايي هايويژگي به توجه با تهران شهر محالت و مناطق بنديطبقه -

 ناامن عمومي فضاهاي و کودکان عليه جرم توزيع ،(شده رها و دفاعبي

 عمومي فضاهاي سازيايمن جهت شده يگذاراولويت و شده بنديمرحله برنامه -

 کودکان تفادهاس مورد

79/0/93 01/0/97 133 
اموراجتماعي  

 فرهنگي

07 

شرکت 

المللي بين

پردازش 

اطالعات 

نقش 

 کليک

ها و بررسي شيوه

راهکارهاي افزايش 

دسترسي شهروندان 

به کاالهاي سالم و 

باکيفيت فرهنگي و 

-خدمات فرهنگي

 هنري

 گانه؛ 77 طقمنا نياز تناسب به اجتماعي و فرهنگي فضاهاي و خدمات استاندارد

 بر اجتماعي و فرهنگي فضاهاي به گانه 77 مناطق نيازهاي تحليل و بنديدسته -

 گرفته؛ صورت نيازسنجي اساس

 افزايش خصوص در اقدام هايبرنامه و راهکارها الگوها، اساس بر هاييدستورالعمل -

 هنري؛ و فرهنگي خدمات و کاالها به دسترسي

 بينيپيش نيازهاي رفع براي ريزيبرنامه صوصخ در گانه 77 هايدستورالعمل -

 شهرداري؛ مناطق در شده

 .موجود امکانات تعديل جهت الزم راهکارهاي -

77/9/93 97 133 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ي در پا
ت اجراي

ضعی
و

ن 
يا

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

00 
محمد 

 فاضلي

بررسي شرايط و 

عوامل موثر در 

توانمندسازي 

مديريت محله و 

گسترش مشارکت 

با تاکيد  شهروندان

بر اداره بهينه 

 سراهاي محله

 محالت؛ سراي و محله مديريت استقرار در کشورها ساير تجربه -

 موجود؛ وضع بررسي شاخا هاي -

 نهادي؛ تحليل گزارش -

 محله؛ مديريت طرح احتمالي توفيق عدم آسيب شناسي -

 محله؛ مديريت طرح اهداف تحقق راه سر موجود چالش هاي و مخاطرات -

 محله؛ مديريت طرح موفقيت زمينه هاي -

 مطلوب؛ وضع شاخا هاي -

 ؛...و دفه اجتماعات سازماني، پتانسيل هاي از بهينه استفاده راهکارهاي -

 آن؛ موفقيت عدم هاي¬زمينه کاهش و طرح موفقيت ميزان افزايش راهکارهاي -

 و فرآيندها اصالح و تعديل راهکارهاي ساختار، اصالح و تعديل راهکارهاي -

 توانمندسازي؛ راهکارهاي

 .مطلوب وضع تحقق زمينه سازي راهکارهاي -

72/17/91 90 70 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

03 

مؤسسه 

عه جام

پژوهان 

 توان گستر

سند راهبردي مهار، 

کنترل و کاهش 

هاي آسيب

اجتماعي شهر 

 تهران

 روش شناختي چارچوب و تجربي و نظري مباني بررسي دستي، باال اسناد گزارش -

 موضوع؛ بررسي

 شهري؛ آسيب زاي فضاهاي و اجتماعي هايآسيب استانداردهاي و هاشاخا -

( تهديدهاي و ها¬فرصت و قوت ضعف، اطنق) مطلوب و موجود وضع گزارش -

 تهران؛ شهر آسيب زاي فضاهاي و اجتماعي آسيب هاي

 انداز؛چشم تدوين براي اجتماعي آسيب هاي مطلوب حد تعيين -

 تفکيک به تهران شهر آسيب زاي فضاهاي و اجتماعي هاي¬آسيب اطالعات بانک -

 تهران؛ شهر محالت و مناطق در حاشيه نشيني و شهري بافت و آسيب نوع

 آسيب هاي کاهش و کنترل مهار، خصوص در شهرداري اصلي راهبردهاي -

 راهبردي؛ محيط تحليل و اندازچشم با مرتبط اجتماعي

 اجتماعي؛ فضاهاي و آسيب ها...( و کنترل مقابله، پيشگيري،) مديريت برنامه هاي -

 خصوص رد تهران شهرداري فعاليت هاي کيفي و کمي ارتقاء  برنامه هاي -

 اجتماعي؛ آسيب ديدگان ساماندهي

 در شده ذکر هايشاخا به دستيابي براي اساسي اقدامات و برنامه ها گزارش -

 .کاهش و کنترل مهار، رويکرد با محلي و ايمنطقه -موضوعي سطح دو در اندازچشم

72/17/91 90 73 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

00 

 انجمن

 رفاه علمي

 اجتماعي

 ايران

سند برنامه تدوين 

راهبردي و عملياتي 

رفاه اجتماعي 

هاي خاص( )گروه

 شهر تهران

 شناختي¬روش چارچوب و تجربي و نظري مباني بررسي دستي، باال اسناد گزارش

 موضوع؛ بررسي

 اجتماعي؛ خدمات و رفاه منطقه اي و محله اي استانداردهاي و شاخا ها -

 نحوه( تهديدهاي و فرصت ها و قوت ضعف، نقاط) مطلوب و موجود وضع گزارش -

 اجتماعي؛ رفاه حوزه در تهران شهرداري عملکرد

 تهران شهرداري توسط خاص گروه هاي رفاه تامين استراتژي هاي و چشم انداز -

 ؛(محلي و اي¬منطقه مرکزي، سطح سه با متناسب)

 تهران شهرداري خدمات رساني گسترش جهت پيشنهادي فعاليت هاي و برنامه ها -

 محلي؛ و منطقه اي مرکزي، سطوح در مربوطه اختيارات و وظايف حوزه به وجهت با

 چارچوب در اجتماعي رفاه حوزه در تهران شهرداري عملکرد رصد و پايش نظام -

 شده؛ تدوين برنامه

 مراجع در تصويب و طرح جهت سند به مربوط مقررات و قوانين پيش نويس -

 ارائه استاندارد-1 عناوين با) ستورالعمل هاد همچنين و شهر شوراي جمله از قانوني

 در غيردولتي نهادهاي با شهرداري همکاري زمينه هاي و الزامات -7 رفاهي خدمات

 (.رفاهي خدمات ارائه

7/0/97 90 73 

سازمان رفاه، 

خدمات و 

مشارکت هاي 

 اجتماعي
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 ژه(اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پرو عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

07 
 رحمن

 سوري

بررسي اثربخشي 

اقدامات شهرداري 

تهران در زمينه 

ورزش همگاني و 

کارهاي ارائه راه

 بهبود و توسعه

 خارج و داخل در شده انجام مطالعات و پژوهش ها گزارش -

 باالدستي اسناد در شده تعيين اهداف و همگاني ورزش جايگاه تحليل ارشگز -

 و ورزش سازمان)تهران شهرداري اقدامات و ها¬برنامه اثربخشي سنجش گزارش -

 : همگاني ورزش با ارتباط در( گانه 77 مناطق

 شهروندان مشارکت و استقبال مبناي بر 

  شهروندان مندي¬رضايت مبناي بر 

 تهران شهر در همگاني ورزش ترويج و عهتوس مبناي بر 

 شده تعيين پيش از اهداف تحقق مبناي بر 

 تهران شهر در همگاني ورزش توسعه روي پيش هاي¬آسيب و موانع گزارش -

 شرح در شده تعيين شرايط به توجه با) کالن شهرها ديگر اقدامات مطالعه گزارش -

 در شده انجام اقدامات با آن مقايسه و همگاني ورزش ترويج و توسعه در( خدمات

 تهران شهر

 تشويق و همگاني ورزش زمينه هاي گسترش و بهبود راهکارهاي گزارش -

 تهران شهرداري خدمات از بهره مندي به شهروندان

 تهران شهر در همگاني ورزش توسعه و بهبود دستورالعمل -

7/0/97 03/0/90 70 

سازمان 

ورزش 

شهرداري 

 تهران

02 

 شرکت

 آينده

 وهانپژ

 وطن

ارزيابي اثر بخشي 

محصوالت نوشتاري 

و الکترونيکي تهيه 

شده توسط 

هاي ستادي، حوزه

ها و مناطق، سازمان

هاي تابعه شرکت

شهرداري تهران و 

ارائه راهبردها و 

کارهاي ارتقاي راه

 آن

 ضوابط و استانداردها جدول بر مبني فرادستي اسناد و نظري مطالعات نتايج ارائه -

 هاي سازمان هاي برنامه و اهداف وظايف، جدول  و  فرهنگي محصوالت و کاالها

 فرهنگي کاالهاي و محصوالت زمينه در تهران شهرداري مختلف

 فرهنگي کاالهاي و محصوالت توليد ضوابط و استانداردها مجموعه ارائه -

 فرهنگي؛ محصوالت و کاالها مصرف حوزه در شهروندان نياز شناسي¬سنخ -

 و نوشتاري فرهنگي محصوالت ارائه و توزيع توليد، فرآيند هاي¬سيبآ شناخت -

 ضعف؛ نقاط ارائه و الکترونيکي

 و نوشتاري فرهنگي محصوالت اثربخشي سنجش و ارزيابي کاربردي مدل ارائه -

 تهران؛ شهرداري الکترونيکي

 با)نگيفره کاالهاي و محصوالت ارائه و توزيع توليد، فرايند بهبود راهکارهاي ارائه-

 فايده و هزينه محاسبه مطالعه، در شده تدوين شهروندان،استانداردهاي نياز به توجه

 ...(و

 الکترونيکي و نوشتاري فرهنگي محصوالت اثربخشي ارتقاي راهبردهاي ارائه -

 و فرادست اسناد اهداف و ها برنامه با تطابق به توجه با)تهران شهرداري

 ..... (و محيطي يطشرا و مقتصيات هاي،¬گذاري¬سياست

73/17/97 90 13 

اداره کل 

هاي آموزش

 شهروندي

03 

مؤسسه 

تحقيقات 

تعاون 

دانشکده 

علوم 

اجتماعي 

دانشگاه 

 تهران

شناخت، توصيف و 

تحليل وضعيت 

حقوق و تکاليف 

شهروندان در 

مديريت شهري و 

ارائه راهبردها و 

راهکارهاي ارتقاء 

 آن

 اسناد در شهروندي تکاليف و حقوق جايگاه تحليل و شناخت،توصيف گزارش -

 شهرداري مقررات و قوانين و باالدستي

 در شهري مديريت و شهروندان متقابل تکاليف و حقوق مصاديق احصاء گزارش -

 تهران شهرداري ماموريتي مختلف حوزه هاي

 جديد تکاليف و حقوق پيشنهاد و نشده بيني پيش متقابل تکاليف و حقوق گزارش -

 تهران شهر ازهايني با متناسب

 رعايت ميزان و متقابل تکاليف و حقوق موجود وضع از تبييني و توصيفي گزارش -

 آن

72/17/91 03/3/90 03 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

09 

شرکت 

خدمات 

مديريت 

 ايرانيان

شناخت کيفيت 

زندگي در شهر 

 تهران

 آن نواحي و تهران شهر زندگي کيفيت از روشن تصويري ارائه -

 رويکرد با تهران شهر زندگي کيفيت هايشاخا براي بومي چارچوب اجاستخر -

 ناحيه و منطقه شهر، هايمقياس براي موضعي - موضوعي

 نظرنقطه از تهران شهر مختلف نواحي بين موجود هايهمگوني شناخت -

 زندگي کيفيت هايشاخا

 و رانته شهر در زندگي کيفيت سنجش هايشاخا مقادير بين ارتباط شناخت -

 اجتماعي و اقتصادي کالن فاکتورهاي

11/17/32 03/7/97 133 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

73 

شرکت 

هندسان م

مشاور 

آمايش و 

توسعه 

 البرز

 مطالعاتي طرح

 گردشگري قطب

 مطالعه) تهران شرق

 جنگلي پارک

( حصار سرخه

 10 منطقه

 مديريت ساماندهي، خصوص در محدوديتها و موانع رفع در موثر راهکارهاي ارائه -

 منطقه شرق در موجود گردشگري پتانسيلهاي از برداري وبهره

 منطقه در گردشگري قطب ايجاد براي موجود هايپتانسيل سازي توانمند -

 سفر جاذب قطب ايجاد به توجه با ترافيک و نقل و حمل ريزي برنامه -

 به وگردشگران شهروندان مراجعه جهت کارا و موثر رساني اطالع روشهاي ارائه  -

 منطقه گردشگري مجموعه

 در گردشگري قطب ايجاد از پايدار درآمد کسب روشهاي ارائه و اقتصادي تحليل -

 منطقه

 ها طرح انجام در گذاران سرمايه  مشارکت براي گذاري سرمايه هاي بسته تدوين -

 منطقه در گردشگري قطب ايجاد راستاي در ها پروژه و

7/2/91 03/3/90 133 
شهرداري 

 تهران

71 

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

معمار 

شهرساز 

 کهن دژ

مطالعات، 

ريزي و برنامه

-طراحي راهبردي

تاري و ساخ

عملياتي حوزه 

مداخله وردآورد 

 (77)منطقه 

 هاي پروژه و مداخله نوع و برنامه مطالعه مورد اراضي کليه براي مطالعات پايان در

 خواهد تهيه( concept plan) پروژه کلي کيفيت و نوع مکان، تدقيق با عملياتي،

 بسته صورت هب گذاري، سرمايه هاي پروژه گروه دو شامل پيشنهادي هاي پروژه. شد

 تدوين منطقه شهرداري مديريت نياز مورد توسعه هاي پروژه و گذاري سرمايه هاي

 .شد خواهد

70/7/91 97 133 
شهرداري 

 تهران

77 
ميثم 

 معماريان

نيازسنجي، 

امکانسنجي و 

جانمايي 

هاي پارکينگ

عمومي مورد نياز 

شرق محور خيابان 

شريعتي در منطقه 

 شهرداري تهران 2

 منطقه شرقي محدوده در ها پارکينگ جانمايي راهبردي سند ارائه -

 ها پارکينگ پذيري تحقق خصوص در پيشنهادي ضوابط ارائه -

 ميزان تأمين جهت پيشنهادي هاي موقعيت از يک هر براي شناسنامه ارائه -

 پارکينگ

 شدن اجرايي نحوه و مدت بلند و مدت ميان مدت، کوتاه مديريتي برنامه ارائه -

 ها برنامه

3/0/91 97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 2منطقه 

70 
 عابدي عابد

 جعفري

بررسي و ساماندهي 

وضعيت فاضالب 

رود دره دربند و 

ارائه راهکارهاي 

 1مناسب در منطقه 

ارائه وضعيت دفع فاضالب توسط اماکن مسکوني، رستورانها و ساير مراکز موجود -

 در محدوده. 

 م عناصر مختلف در آلودگي فاضالب در محدوده.معرفي سه-

ارائه روش برخورد مناسب با کسبه و ساکنان محدوده در جهت همکاري و همياري -

آنان با اقدامات مسئولين شهرداري در راستاي ساماندهي و بهبود وضعيت سيستم 

 فاضالب محدوده .

 ترسيم وضعيت مطلوب و استاندارد وضعيت دفع فاضالب. -

 پيشنهاد همکاري هاي بين بخشي ميان سازمان ها در محدوده مورد مطالعه. ارائه-

ارائه راهکار در خصوص سامان دهي ضوابط و سيستمهاي نظارت بر عملکرد -

 محدوده در حيطه وظايف شهرداري.

ارائه راه کارهاي علمي و منطقي در جهت ساماندهي سيستم فاضالب محدوده از -

 يلحاظ بهداشتي و زيست محيط

73/9/97 73/0/90 33 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1 منطقه

73 

 بهار

 گودرزي

 راد

به سنجش ميزان 

رضايتمندي 

سالمندان و احصاء 

ديدگاه آنان در 

خصوص نحوه ايمن 

سازي فضاهاي 

 1شهري در منطقه 

 ولويت بندي نيازهاي سالمندان منطقه در حوزه ايمن سازي فضاي شهري براساس-ا

 ديدگاه آنان .

 شناسايي و اولويت بندي موارد ناايمن فضاهاي شهري براي سالمندان-

ارائه چک ليست ارزيابي ايمني سالمندان در فضاهاي شهري بر اساس شاخا ها و -

مولفه هاي هاي شناسايي شده جهت ارتقاي ايمني و مناسب سازي فضاهاي شهري 

 براي سالمندان.

9/7/97 9/11/97 133 

 معاونت

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1 منطقه
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خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
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و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
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ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

70 
 فتاح

 آقازاده

بررسي و تحليل 

سرانه هاي خدماتي 

 1الت در منطقه مح

 گزارش شناخت وضعيت سرانه هاي خدمات شهري موجود در محالت منطقه يک -

تعيين سرانه هاي خدمات شهري مطلوب در محالت منطقه بر اساس نياز سنجي -

انجام شده و بر مبناي بومي سازي استانداردهاي جهاني. تحليل اطالعات سرانه هاي 

 هاي نوين آماريخدماتي محالت منطقه يک بر اساس مدل 

ارائه راهکار و برنامه اجرايي کوتاه مدت و بلندمدت جهت ارتقاي کميت وکيفيت -

خدمات شهري ارائه شده به شهروندان در محالت منطقه  و دستيابي به سرانه 

 خدمات شهري مطلوب محالت منطقه و ايجاد تعادل در ارائه خدمات

7/7/97 7/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

سعه تو

شهري 

شهرداري 

 1 منطقه

77  

برنامه ريزي منابع 

انساني با هدف 

تطبيق تعداد نيروي 

انساني و پست هاي 

سازماني و ارائه 

راهکارهاي الزم در 

معاونت امور شهري 

وفضاي سبز منطقه 

3 

مالي و اداري به تفکيک ادارت و واحدهاي تابعه )امور معاونت  کار تعيين حجم-

 ره درآمد، واحد قراردادها، واحد رفاه(اداري، حسابداري، ادا

تناسب با حجم کار تعريف م مالي و اداريمعاونت برآورد نيروي انساني مورد نياز -

 شده،

 شناسايي افراد واجد شرايط و فاقد شرايط )بر مبناي نتايج انطباق شغل و شاغل(.-

03/3/97 01/0/90 93 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 3منطقه

72 
 طيبه

 عباسي

برنامه ريزي منابع 

انساني با هدف 

تطبيق تعداد نيروي 

انساني و پست هاي 

سازماني و ارائه 

راهکارهاي الزم در 

معاونت مالي و اداري 

 3منطقه 

مالي و اداري به تفکيک ادارت و واحدهاي تابعه )امور معاونت  کار تعيين حجم-

 ادها، واحد رفاه(اداري، حسابداري، اداره درآمد، واحد قرارد

تناسب با حجم کار تعريف م مالي و اداريمعاونت برآورد نيروي انساني مورد نياز -

 شده،

 شناسايي افراد واجد شرايط و فاقد شرايط )بر مبناي نتايج انطباق شغل و شاغل(.-

03/3/97 01/0/90 93  

73 

 محسن

 عمادي

 تفتي

تغيير عنوان به 

مطالعات ساماندهي 

رور وضعيت عبور و م

در تقاطع هاي 

اشرفي اصفهاني با 

مرزداران و ناطق 

با  0نوري در منطقه 

رويکرد مهندسي 

 ارزش

 هاارائه طرح هندسي پيشنهادي تقاطع-

پيشنهاد جهت نصب چراغ راهنمايي، تغيير نحوه کنترل تقاطع، تغيير فازبندي و -

 هابندي در تقاطعزمان

هاي اتوبوس و تأمين يکي ايستگاهتهيه طرح بهبود و جانمايي و استقرار فيز-

 تسهيالت ايستگاهي براي مسافران

 ارائه پيشنهاد جهت بهبود وضعيت توقفگاههاي تاکسي در صورت لزوم-

 تعيين کيفي موقعيتهايي که در ساعات مختلف داراي تراکم و تأخير هستند.-

 فع آنهاي جاذب ترافيک و ارائه پيشنهاد جهت رتعيين مشکالت ناشي از کاربري-

ارائه پيشنهاد جانمايي بهينه مبلمان شهري با توجه به تجهيزات ترافيکي به منظور -

 کاهش تصادفات و سهولت تردد ايمن عابر پياده

 تعيين مکانهاي بهينه ايجاد گذرگاه عابر پياده و پيشنهاد نوع گذر مناسب-

منظور تداوم و  رو بهروها و سوارههاي ترميم و بهسازي روسازي پيادهتعيين محل-

 هولت جريان حرکت عابرين پياده و وسايل نقليهس

کشي معبر و تفکيک خطوط عبوري به صورت مقاطع تهيه طرح پيشنهادي خط-

 تيپ براساس تغيير عرض

ها، تابلوها و ... و پيشنهاد ارائه طرح بهبود جانمايي، تجهيزات ترافيکي شامل چراغ-

 روش نصب منطبق با ضوابط موجود

هاي آن براساس تحليل ائه راهکارهاي افزايش سطح ايمني در معبر و تقاطعار-

 تصادفات

 ها و طول معبرارائه طرح تجميع تابلوها در تقاطع-

 ارائه طرح بهبود روشنايي معبر در حد رعايت استانداردهاي کفايت روشنايي-

صيلي و هاي فرادست )تفهاي خاصي که با توجه به طرحارائه پيشنهادات و طرح-

 اجرايي( از نظر مشاور ضروري و مفيد است

3/13/97 3/3/90 03 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 0منطقه
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

79 
 جواد

 هدايتي

مطالعات عرضه و 

تقاضاي پارکينگ در 

محدوده فلکه دوم 

 0صادقيه درمنطقه

ها در محدوده مورد مطالعه شامل برآورد گزارش وضعيت موجود پارکينگ خودرو-

 ميزان عرضه و تقاضاي پارکينگ و تحليل آن

ارکينگ با ظرفيت زارش پيشنهاد مکانهاي احداث و يا تخصيا فضا به پ-گ

پيشنهادي و دسترسي هاي پارکينگ به همراه برآورد هزينه هاي کلي و اولويت بندي 

 آنها

11/9/97 2/7/90 00 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 0منطقه

23 

 سعيد

 شهباز

 مرادي

طراحي مدل جامع 

ارزيابي عملکرد 

شهرداران نواحي 

 شهرداري تهران

 گانه شهرداري تهران براساس اقتضائات شغلي و جغرافيايي 170خوشه بندي نواحي -

 7337مدل ارزيابي شهرداران نواحي براساس مدل دانشگاه کمبريج -

 ايهاي دورهحوه محاسبه پاداش جبران خدمت براساس ارزشيابي-ن

تعيين دوره هاي زماني ارزيابي براساس شرايط سازمان شهرداري و ماهيت متفاوت -

 مشاغل

محاسبات و فرم  تها،يمسئول ،يياجرا هينامه شامل رو نييو تدوين آ نديفرا يطراح-

 يابيارز يها

 ر عملکردي هاي رفتاريهدفگذاري و استخراج شاخا-

70/11/97 03/2/90 00 
معاونت امور 

 مناطق

21 
 سيدعلي

 حسيني

باغ شعرا در پارک 

الله با معرفي دقيق 

جزئيات فني المان 

ها، مبلمان و 

اخا تجهيزات ش

اين نوع پارک 

موضوع محور و ارائه 

طرح سه بعدي در 

 7سطح منطقه 

معرفي مبلمان و تسهيالت مخصوص )کتيبه زندگي نامه، سيستم نورپردازي -

 و...(جهت منظرسازي پارک شعرا

معرفي سيستم هاي صوتي و تکنولوژي هاي مختا اين نوع پارک با بررسي نمونه -

 هاي خارجي

 دي پارک شعرا در پارک ساعي و اللهرائه طرح هاي سه بعا-

03/7/97 03/11/97 33 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 7منطقه 

27 

 علي

 قنبري

 نسب

مکانيابي 

پارکينگهاي حاشيه 

اي و غير حاشيه اي 

 GISبا استفاده از 

 7در منطقه 

 هاي غيرحاشيه ايهاي مکانيابي پارکينگاستخراج معيارها و شاخا-

 ايهاي غيرحاشيهن الگوي مکانيابي پارکينگتدوي-

 ايهاي غيرحاشيهتعيين پهنه هاي مطلوب و مناسب مکانيابي پارکينگ-

03/7/97 03/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 7منطقه 

20 

 مرجان

 خانزاده

 نطنزي

تعريف پروژه هاي 

توسعه شهري و 

امکانسنجي استفاده 

از روش هاي 

رکت عمومي مشا

خصوصي در تامين 

مالي آنها )نمونه 

موردي تعريض 

خيابان سبالن 

 (2شمالي منطقه 

 ارائه سياست ها و راهکارهاي اجرائي مورد نياز براي تحقق پروژه هاي پيشنهادي-

هاي تامين مالي موثر از قبيل  عقود مشارکتي، تامين مالي ها و شيوهارائه روش-

مالي چند جانبه،  صدور اوراق مشتقه و غيره براي پروژه هاي اي، ايجاد تشکلپروژه

 خصوصي-منتخب با تاکيد بر مدل مشارکت عمومي

تعيين منابع تامين کننده و عوامل ذي نفع در  تحقق طرح هاي توسعه اي در  -

 امتداد خيابان سبالن و تهيه نقشه راه براي همآهنگ سازي اقدامات و برنامه ها

 مالي براي بسته سرمايه گذاري منتخب) اولويت اول(-اقتصاديارائه گزارش توجيهي -

 منتخب هاي عمومي و خصوصي در پروژهارائه راهکارهاي الزم براي افزايش مشارکت-

17/7/97 17/17/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 2منطقه

23 
 سيدمجيد

 ميرگلورزي

ارائه برنامه مديريت 

بهينه توليد و 

در فضاهاي  مصرف

در اختيار مديريت 

شهري با تاکيد بر 

انرژي خورشيدي 

مطالعه موردي 

شهردار ي  2منطقه 

 تهران

در عمومي و  يدر فضاها يانرژ ديتول نهيبه تيريمد طرح راهکار پيشنهادي جهت-

 ي با تاکيد بر انرژي خورشيديشهر تيريمد ارياخت

فضاهاي مختلف )سهم مطلوب  ارائه الگوي نهايي نحوه مصرف و تامين انرژي در-

 تامين انرژي از طريق منابع مختلف(

نتايج احتمالي حاصل از به کارگيري راهکارهاي پيشنهادي  ياقتصاد -يفن يابيارز-

از طريق  ديتول نهيبه تيريمدي و انرژ هاينهاده مصرف نهيبه تيريمد جهت

 يدر فضاها يديخورش ياستفاده از انرژاستحصال از منابع تجديد پذير انرژي از جمله 

 مختلف

12/9/97 12/7/90 33 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 2منطقه
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار
شهردار

) 

20 
 ارسطو

 حصار ياري

به بررسي و يافتن 

راهکارهاي سنجش 

اولويت شهروندان 

شهر  3منطقه 

 تهران

 ارزيابي ضريب کارايي تکنيک هاي پيشنهادي-

 شناسايي نقاط قوت و ضعف تکنيک ها و روش هاي پيشنهادي-

 اصالح و ارائه برنامه اجرايي نهايي جهت عملياتي نمودن-

2/17/97 2/7/90 73 

معاونت 

ريزي و امهبرن

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 3منطقه

27 
 حسين

 منتي

ارائه چارچوب بهبود 

اثر بخشي سامانه 

HSE  با استفاده از

سيستم مديريت 

دانش در شهرداري 

 3منطقه 

 مديريت دانشهاي و زيرساخت هاشاخا ،هاارائه گزارش مدل-

 HSEسامانه  سازي مديريت دانشالزامات پياده فرآيند و ارائه گزارش-

 HSEتدوين نظام نامه استقرار مديريت دانش سامانه -

0/2/97 0/1/90 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 3منطقه

22 
 دانيال

 منوري

نيازسنجي، امکان 

سنجي، و جانمايي 

هاي پارکينگ

اي در محدوده محله

 9مسکوني منطقه 

 ها به صورت کميارائه نتايج مطالعات عرضه و تقاضا و تعيين ميزان کمبود-

 تعيين مواضعي از طرح که امکان تأمين پارکينگ در آنها وجود ندارد-

 (1:7333)مقياس  9تعيين موقعيت احداث پارکينگ هاي محلي در منطقه -

 ارائه شناسنامه پيشنهادي پارکينگ-

 هاي اختصاصي محلي¬تدوين برنامه مديريتي به منظور تحقق پارکينگ-

17/7/97 17/11/97 133 

نت معاو

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 9منطقه

23 

 بابک

 احمدپور

 ترکماني

آسيب شناسي 

فضاهاي بازي و 

پارک ها در منطقه 

با هدف ايمني  9

 براي کودکان

 بوستان ها يباز يکودکان در فضاها يمنيا ياز شاخا ها يگزارش فهرست-

 9منطقه  يبوستان ها تياز وضع يفيتوص گزارش-

زا  بيناامن و نقاط آس يکودکان درباره فضاها نيز نظرات والدا يمجموعه ا فيتوص-

 9منطقه  يبوستان ها

 9منطقه  يبوستان ها يباز يفضاها زيفهرست نقاط حادثه خ  گزارش-

 9منطقه  يکودکان در بوستان ها يباز يفضاها يمنيا تيوضع فيتوص-

 9منطقه  يناامن در بوستان ها ياز فضاها يليو تحل يفيتوص گزارش-

 يدر فضاها يکيزيف يها بيجهت کاهش حادثه ها و آس ياتيعمل يراهکارها ارشگز-

 يباز

 امن يناامن به فضاها يفضاها ليجهت تبد ياتيعمل ييراهکارها گزارش-

17/7/97 17/13/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 9منطقه

29 
 کاميل

 کرمي

ارزيابي اجتماعي و 

فرهنگي خدمات 

عمومي  حمل و نقل

)اتوبوسراني ( در 

شهرداري 

 13تهران:منطقه 

رساني در حوزه حمل و نقل عمومي )اتوبوس( در راهکارهاي ارتقاء وضعيت خدمات-

 ؛13منطقه 

 اي در حين انجام پژوهشهاي مرحلهگزارش مديريتي و گزارش-

هاي مختلف ها و انتظارات ساکنين و گروهها، برداشتنيازها، تقاضاها، خواسته-

 جتماعي منطقه در استفاده از سيستم حمل و نقل عموميا

17/7/97 17/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 13منطقه

33 
 فرزانه

 پور ساسان

مطالعه عرضه و 

تقاضاي انواع 

پارکينگ و مکانيابي 

پارکينگ هاي غير 

حاشيه اي در 

 13منطقه 

ا استفاده از يکي از روش هاي تحليلي نظير مکان يابي پارکينگ هاي غير حاشيه اي ب-
AHP 

 13منطقه  در پارکينگ مجاز عرضه تعداد-

معضل پارکينگ)مکان يابي پارکينگ هاي غير  حل راستاي در پيشنهاد و راهکار ارائه-

 (13حاشيه اي در منطقه 

17/7/97 17/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 13منطقه
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ت اجراي
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و

سال 
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ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

31 
 ارسطو

 حصار ياري

بررسي و شناسايي 

عوامل موثر بر عدم 

استقبال شهروندان 

از بوستان رازي و 

ي تدوين راهکارها

اجرايي موثر در 

 11منطقه

الف( فهرستي از موانع دروني و موانع بيروني موثر بر عدم استقبال شهروندان از بوستان 

 رازي و تاسيسات موجود در آن

ب( فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي فراروي بوستان رازي و فضاهاي 

 هادهاي محليموجود در آن از ديدگاه شهروندان، مديران اجرايي و ن

ج( مجموعه اي از راهبردهاي استراتژيک مرتبط با بازساخت و توسعه فعاليت هاي 

موجود در بوستان رازي به منظور جذب شهروندان و خاصه گروههاي هدف با 

 کارکردهاي خاص

د( مجموعه اي از راهکارهاي اجرايي به منظور استفاده شهرداري منطقه يازده و 

ادهاي ذيربط به منظور فراهم کردن زمينه هاي الزم براي مديريت پارک و ساير نه

دستيابي به آستانه هاي کارکردي مورد انتظار و افزايش بهره وري پارک و تاسيسات 

 وجود در آن

ه( بسته اي از برنامه هاي اجرايي الزم به منظور بسترسازي براي تبديل بوستان رازي 

 ا منطقه ايبه مجموعه اي فرهنگي و هنري با عملکردي فر

 و( تعيين نقش هر کدام از دستگاههاي مرتبط با مديريت و اداره پارک در برنامه اجرايي

77/3/97 77/9/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 11منطقه

37 
 جواد

 هدايتي

آسيب شناسي 

بيمارستان فارابي از 

منظر حمل و نقل و 

ترافيک و اجتماعي 

شهري و ارائه  -

کارهاي اجرايي راه

 و موثر بر آن

سازي نظام مديريت مراجعات در بيمارستان فارابي)مشتمل بر الگوي اختصاصي بهينه-

 شهري و اجتماعي(؛ –ونقل، فضايي سه زيرنظام حمل

 شهري:-ونقل و فضاييهاي حملبرخي از محورهاي کليدي در زيرنظام-

 -فاده از اصول ارتباط فضاييالگوها و گزينه هاي مختلف ساماندهي و طراحي با است-

 عملکردي

ي خدماتي با تهيه-رفاهي-يابي مرکز اقامتيهاي ضروري، مکانطراحي فضاها و شبکه-

الگوي فضاهاي همگاني و فضاهاي اقامتي بيماران و نوع و ميزان ارتباطات مورد نياز 

سي هاي موجود بيمارستان و ارتباطات بيروني و امکان پذيري دسترها با بخشآن

 هاي سواره و پياده

 ي دسترسيالگوي کلي نظام حرکت و شبکه-

ي معابر، ايمني، دسترسي پياده و سواره، هاي الزم در خصوص شبکهراهکارها و طرح-

 ها در بيمارستان فارابيپارکينگ، و الگوهاي تردد مراجعين و همراهان آن

م حرکت و دسترسي ي استفاده از زمين، نظاي اجرايي )نقشه نحوهطرح هاي نمونه-

 و...(

 هاطرح مقدماتي داخلي فضاهاي اقامتي همراهان بيماران و تسهيالت مورد نياز آن-

 ي الگوي پيشنهاديهاي ضروري براي استقرار بهينهزيرساخت-

 ي راه کاربست الگو(هاي اصلي استقرار الگوي پيشنهادي)نقشهگام-

77/3/97 77/9/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

 توسعه

شهري 

شهرداري 

 11منطقه

30 

 عادل

 منصور

 کيائي

مکانيابي بهينه 

سرويس هاي 

بهداشتي عمومي در 

 17سطح منطقه

 17هاي بهداشتي موجود در منطقه هاي مورد نياز در اتباط سرويساستخراج داده-

 شهرداري تهران

هاي بهداشتي عمومي به استخراج معيارهاي مکاني مورد نياز براي مکانيابي سرويس-

 ورت پايگاه داده مکانيص

 ب: گزارش تکميلي-

 هاي بهداشتينقشه نمودار و جداول از الگوي بهينه مکان يابي سرويس-

 هاي بهداشتينقشه شعاع عملکرد سرويس-

 شهرداري شهر تهران 17هاي بهداشتي در منطقه نقشه استقرار بهينه سرويس-

03/7/97 03/17/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 17منطقه

33 
 بابک

 ميربهاء

ارائه راهکارهاي 

ساماندهي تردد 

موتورسيکلت ها در  

منطقه « بازار تهران

17 

ارائه راهکارهاي ساماندهي تردد موتورسيکلت هار بر اساس شرح خدمات، بخش -

پيشنهادات ر ، در محدوده ي بازار تهران با محتواي شناسايي مشکالت 

ل از تحليل هاي کيفي ترافيکي، ارائه ي راهکارهاي موتورسواران، اطالعات حاص

 راهبردي و مکاني براي تردد موتورسيکلت ها

7/7/97 01/0/90 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 17منطقه
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ت ا
ضعی

و
ن 

ي در پايا
جراي

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

30 
 شادمان مجيد

 رودپشتي

مدلسازي 

آلودگي هاي 

زيست محيطي 

در مسيل هاي 

منوچهري و 

جاجرودي در 

 10منطقه 

 ارائده گزارش مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي و مباني نظري پروژه-

رد استقاده در مدلسازي اثرات زيست توصيقي مو –ارائه بانک اطالعاتي مکاني -

 محيطي

شامل: آلودگي آب، آلودگي هاي  GISارائه خروجي مدل هاي آلودگي در محيط -

 بصري در طول مسيل

 اولويت بندي چالش هاي زيست محيطي منطقه مطالعاتي-

 ارائه راهکارهاي زيست محيطي جهت کنترل آلودگي هاي احتمالي-

اهکارهاي پيشنهادي در خصوص کاهش آلودگي مسيل ارائه دورنما و مزاياي اجرايي ر-

 ها از طريق پوشش مسيل يا ساير راهکارهاي پيشگيرانه

1/0/97 97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 10منطقه

37 
 سيدمحسن

 ميرگلورزي

امکان سنجي 

نصب 

کالکتورهاي 

انرژي 

خورشيدي و 

توربين هاي 

بادي در 

 10منطقه

هاي فضايي جهت توصيفي شامل: داده هاي مورد استفاده در تحليل-کانيپايگاه داده م-

 بررسي وضعيت مکاني پارک و انتخاب محل احتمالي تجهيزات

مقادير انرژي قابل استحصال از سلول هاي خورشيدي قابل نصب در هر سطح از -

 هاي پيشنهاديمحدوده

-در هر سطح از محدوده مقادير انرژي قابل استحصال از توربين هاي بادي قابل نصب-

 هاي پيشنهادي

ارايه محاسبات مربوط به ارزيابي ميزان انرژي خورشيدي يا بادي قابل استحصال در -

 هاي پيشنهادي و ارزيابي ارتباط آن با ميزان مصرفهر سطح از محدوده

ارايه گزارشات توجيه اقتصادي براي سناريوهاي استفاده از انرژي خورشيدي، بادي و -

 ويا هر د

ارايه گزارشات توجيه زيست محيطي براي سناريوهاي استفاده از انرژي خورشيدي، -

 بادي و يا هر دو

هاي مختلف به تصاوير، نقشه، نمودار و جداول مربوط به آناليزهاي انجام شده در مکان-

 همراه گزارش نهايي

77/3/97 73/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 10منطقه

32 
 محمدرضا

 ملک

شناسايي نقاط 

گلوگاه و حادثه 

خيز در محدوده 

 13منطقه 

شهرداري تهران 

و ارائه 

راهکارهاي 

 کاهش حادثه

 ارائه بانک اطالعاتي نقاط حادثه خيز منطقه-

 شناسايي نقاط حادثه خيز و اولويت بندي آنها-

تصادفات ارائه طرح ساماندهي ترافيک و ايمن سازي تقاطع هاي حادثه خيز و کاهش -

 در سطح منطقه

7/7/97 7/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 13منطقه

33 
 بهران شرکت

 آريا آتيه تردد

ساماندهي 

ترافيکي ميدان 

شوش منطقه 

شهرداري  17

 تهران

 احجام عبوري وسايل نقليه و عابر پياده در محدوده ميدان شوش-

مسافرکشان در ابتداي خيابان فدائيان ظرفيت ميدان در صورت حذف توقف هاي -

 اسالم

 ظرفيت تقاطقع در حالت حذف ميدان شوش و نصب چراغ راهنما-

 راهکارهاي حل مشکالت ترافيکي محدوده مورد نظر و انتخاب بهترين آن-

0/2/97 0/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 17منطقه

39 
 ء نوده مرتضي

 فراهاني

رائه بررسي و ا

پيشنهادها و 

راهکارهاي موثر 

جهت تامين 

کسري پارکينگ 

در بافت 

مسکوني دو 

محله بلورسازي 

و امام زاده 

حسن در منطقه 

12 

 تهيه بانک اطالعات کمي و کيفي محله هاي مورد بررسي پروژه-

 تعيين ميزان عرضه و تقاضاي پارکنيگ-

 تعيين ميزان کسري پارکينگ-

 کسري پارکينگ تعيين عوامل و شرايط موثر در-

 تعيين برنامه هاي مداخله-

17/7/97 01/0/90 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 12منطقه
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 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
شهردحوزه تخ

ی)بهره بردار(
ار

 

 نيکنائي مجيد 93

بررسي و آسيب 

شناسي ارائه 

خدمات  

پارکهاي قائم و 

خرداد وو  10

ارائه راهکارهاي 

مناسب جهت 

بهبود فعاليت 

هاي آنها در 

 13منطقه 

 شناسايي خدمات ارائه شده در سطح سايت هاي مطالعاتي-

ير تاسيسات  و وضع موجود معماري، برق، مکانيک و سا  asbuiltتهيه نقشه هاي -

و  shpبه مرمت   133/1خرداد در مقياس  10خدمات بوستان هاي قائم  )عج( و 
dwg 

 شناسايي کمبودهاي سرانه اي خدمات بر اساس مقايسه وضع موجود با مطلوب-

10/0/97 73/17/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 13منطقه

91 
 محمدعلي

 پور فيض

آسيب شناسي 

در تملک   تاخير

 27پروژه هاي 

متري شهيد 

بروجردي و آيت 

اهلل سعيدي در  

شهرداري 

و ارائه 13منطقه 

راهکارهاي 

 اجراي

هاي موثر بر تاخير )مانند: کارفرما، مشاور، پيمانکار و ...( در تملک معارضان گروه-

را  13متري شهيد بروجردي و آيت اهلل سعيدي شهرداري منطقه  27ملکي پروژه 

 ي و رتبه بندي نمود.شناساي

عوامل موثر بر تاخير ) مانند: اداري، مالي، حقوقي، محيطي و ...( در تملک معارضان -

را  13متري شهيد بروجردي و آيت اهلل سعيدي شهرداري منطقه  27ملکي پروژه 

 شناسايي و رتبه بندي نمود.

و آيت متري شهيد بروجردي  27هاي تاخير در تملک معارضان ملکي پروژه آسيب-

را از دو بعد اقتصادي و اجتماعي را شناسايي و  13اهلل سعيدي شهرداري منطقه 

 رتبه بندي نمود.

0/7/97 0/17/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 13منطقه

97 
 رحيم معصومه

 آزاد زاده

نيازسنجي 

برنامه هاي 

فرهنگي و 

اجتماعي 

بوستان بزرگ 

واليت و ارائه 

يي راهکارها

براي غني سازي 

برنامه هاي 

مربوطه در 

 19منطقه

 ارائه شده ، نحوه ارائه برنامه ها و ... يبرنامه ها يمربوط به محتوا يبهايآس ييشناسا-

و  يبهر ه مندان از برنامه ها و  خدمات فرهنگ يو خواسته ها ازهاين ييشناسا-

 تيبوستان وال ياجتماع

 تيبوستان وال يها برنامه نفعانيبه نقطه نظرات ذ يابيدست-

 بوستان يو اجتماع يفرهنگ يبرنامه ها  يبند تياولو-

 بوستان يو اجتماع يبرنامه ها و  خدمات فرهنگ ياستاندارد ساز-

70/7/97 70/11/97 133 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 19منطقه

 پژوهي بهنام 90

آسيب شناسي 

عدم رضايت از 

عملکرد )دفاتر 

خدمات 

ونيک و الکتر

ارائه راهکارهاي 

ارتقاي آن در 

 73منطقه 

 شهروندان وعوامل موثر تيسنجش رضا يارهاياحصاء مع-

 و اسناد فرداست يقانون يپشتوانه ها يبررس-

 از ابعاد مختلف يکيموجود دفاتر خدمات الکترون تيوضع يبررس-

 آنها تيرضا زانياز شهروندان و سنجش م ينظر سنج-

 عوامل مؤثّر بر ميزان رضايتمندي شهروندان يو رتبه بند يارزش گذار-

با  داتيموجود و ارائه نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهد تيوضع يشناس بيآس-

 SWOT کياستفاده از تکن

 شهروندان تيبر عوامل موثر بر رضا يعملکرد دفاتر مبن ليو تحل يابيارز-

 منطقه کيلکترونبه منظور بهبود عملکرد دفاتر خدمات ا يکاربرد يراهکارها نيتدو-

3/13/97 3/7/90 93 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 73منطقه

93 

 مجتبي

 عسکرزاده

 فراهاني

مطالعه و 

امکانسنجي 

توانمنديها و 

قابليت هاي 

منطقه جهت 

جلب سرمايه 

گذاري بخش 

خصوصي در 

 73منطقه 

 موجود تيوضع يبررس-

 منطقه کيدموگراف اتيخصوص ييشناسا-

 در منطقه يبخش خصوص يگذار هيند سرمارو يبررس-

 گذاران در سطح منطقه هيسرما يرو شيمشکالت و موانع پ  يبند تياولو-

 منطقه يگذار هيسرما يبند تيمنطقه و اولو يها تيظرف ييشناسا-

 يگذار هيجذب مشارکت سرما ياستراتژ-

 يراهبردهاي عملياتي در زمينه بهبود وضعيت سرمايه گذاري بخش خصوص نيتدو-

 و گانت چارت يو ارائه برنامه زمان بند ياتيبرنامه عمل نيتدو-

3/13/97 3/7/90 23 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه 

شهري 

شهرداري 

 73منطقه



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         19

 

 

 اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجي های پروژه( عنوان پروژه نام مجری رديف
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خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا
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ضعی

و

سال 
99

شر
صد پی
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ت

ف
 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

90 
 محمد ميثم

 اميني

آسيب شناسي 

فرآيند انتخاب 

،پيشنهادوالويت 

بندي اجراي 

پروژه هاي 

شهرداري منطقه 

و تدوين نظام  71

 نامه آن

 انتخاب پروژه در منطقه يندهايموجود فرا تيوضع يشناس بيآس-

 مختلف در منطقه يهاحوزه يهاعملکرد پروژه يابيارز يديکل يهاگزارش شاخا ارائه-

 مربوطه جيو گزارش نتا يسازمان يو انتخاب پروژه ها يند تينظام نامه اولو ارائه-

77/3/97 77/17/97 133 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 71منطقه

97 

 شرکت

 مشاوران

 سپهر مديريت

 انديش

ارائه چارچوب 

بهبود فرآيندهاي 

خدماتي حوزه 

شهرسازي با 

ستفاده از روش ا

هاي نوين در 

 71منطقه 

 يحوزه شهرساز يندهايوضع موجود فرا يگزارش بررس-

 منطقه از منظر کارکنان ندهايفرا تياستخراج شده از وضع جيارائه نتا-

در  يشهر يتيريمد  يرو شيپ يو چالش ها يرونبي – يگزارش عوامل موثر درون-

 مدل منتخب يساز ادهيو پ ندهايبهبود فرا يراستا

 منطقه يندهاياصالح و بهبود فرا يارائه مدل مناسب برا-

 يو شهرساز يمعمار يندهايارائه  نظام نامه بهبود فرا-

 ارائه راهکارهاي اصالح و بهبود فعاليت هاي فرآيند-

 ييو اجرا يتيريمد يارائه گزارش راهکارها-

9/9/97 9/1/90 133 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 71منطقه

92 

 آزاد دانشگاه

 واحد اسالمي

 و علوم

 تحقيقات

بررسي ارتقاء 

کيفيت هواي 

با  77منطقه 

استفاده از 

تکنولوژي 

نانو)حذف 

بخارهاي بنزن و 

تولوئن از 

جايگاههاي 

سوخت با 

استفاده از 

سيستم نانو مدل 
QM/MM 

کربن جهت جذب  وبينانو ت يگوناگون حاصل از مدل ساز يجذب در حالت ها يانرژ-

 و تولوئنبنزن 

 هوا و حذف بخارات بنزن و تولوئن هيشده جهت تصف نهيبه لوتيپا ساخت-

کربن جهت حذف بخارات بنزن و تولوئن از پمپ  وبيهوا با استفاده از نانوت هيتصف-

 تهران( يشهردار 77در منطقه  ي)مطالعه مورد نيبنز

70/7/97 70/11/97 133 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 77طقهمن

93 
 رايان شرکت

 نصر انديشه

استقرار سامانه 

مديريت شهري 

با استفاده ا فن 

آوري موبايل و 

GIS  در منطقه

77 

 وانتقال اطالعات افتيدر-

 کاربران با توجه به مشکل مشاهده شده يکنترل سطح دسترس نييتع-

 باال ارياعالم مشکالت با سرعت بس-

 اجرا جهينت ريبه مشکالت همراه با تصو يدگياعالم رس-

 ياطالعات ارسال ليتحل-

 يتيريارائه گزارشات مد-

 مشکالت هيکل شينما يبرا يداشتن داشبورد اريدر اخت-

 GISسامانه  يمشکالت بر رو تيموقغ شينما-

70/7/97 70/11/97 133 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 77منطقه
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 نتايج/خروجي های پروژه(اطالعات استخراج شده) عنوان پروژه نام مجری رديف

خ شروع
تاري

خ پايان 
تاري

 

ن 
ي در پايا

ت اجراي
ضعی

و

سال 
99

ت
شرف

صد پی
در

 

ي 
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

99 
 پوررضا محمد

 کتيگري

شناسايي حمل و 

نقل همگاني 

بهينه براي 

کاربريهاي 

تفريحي  -تجاري

در محدوده 

درياچه چيتگر در 

و  77منطقه 

استخراج شاخا 

ابي هاي ارزي

جهت انتخاب 

 گزينه برتر

 يپيشنهاد يسامانه حمل و نقل-

 يپيشنهاد يايستگاه ها يسامانه حمل و نقل حدود يپياده ساز يمحور کل-

 يسامانه حمل و نقل يپياده ساز يکل يها نهيهز-

 سامانه يالزامات بکارگير-

 حمل و نقل انبوه به منطقه ينحوه ترکيب با شيوه ها-

0/2/97 0/1/90 33 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 77منطقه

133 
 سيدسعيد

 هاشمي

شناسايي ومعرفي 

ظرفيت ها 

وقابليت هاي 

گردشگري 

به  0منطقه

منظور تدوين 

برنامه اجرايي 

گردشگري در 

 منطقه

توانمند سازي و تقويت ظرفيت هاي موجود براي ايجاد قطب گردشگري و تبديل -

 کننده گردشگر و سرمايه گذارظرفيت ها به نيروهاي اقتصادي و جذب 

ارائه برنامه اجرايي در جهت بهسازي، ساماندهي و ديگر سياست هاي منجر به استفاده -

يا ارتقاي وضعيت عناصر طبيعي و انسان ساخت ارزشمند در محدوده طرح جهت 

 جذب گردشگر

اي ارائه راه کارها و برنامه اجرايي جهت استفاده بهينه از فضاها، عناصر و سايت ه-

 گردشگري منطقه

 0ارائه برنامه بازديد جامع بازديد از جاذبه هاي گردشگري منطقه -

0/9/97 01/3/90 73 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 0منطقه

131 

 زهرا

 اسکندري

 دورباطي

ارزيابي  ارائه 

خدمات به 

سکونتگاه هاي 

غيررسمي 

باتاکيدبرخدمات 

اجتماعي نمونه 

موردي پل 

درمنطقه مديريت 

 شهرداري تهران7

گزارش وضع موجود از ميزان برخورداري ساکنان از حقوق شهروندي مرتبط با خدمات -

 اجتماعي

 گزارش ويژگي هاي محدوده پل مديريت-

 معرفي بهترين رويکرد در حال حاضر در برخورد با معضل مناطق حاشيه نشين-

و ارتقاي محيط زندگي  معرفي موانع و محدوديتهاي ساختاري و مديريتي در بهسازي-

 ساکنان اين منطقه

ارائه راهکارهاي کاهش موانع احقاق حقوق شهروندي در مناطق حاشيه اي با تاکيد بر -

 برخورداري از خدمات اجتماعي

17/7/97 17/11/97 133 

معاونت 

ريزي برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 7منطقه 
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 ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران 

 

 
 99د يگان حفاظت شهرداری تهران به تفکیک مناطق در  سال عملکرد ستا

 يگان         

منطقه 
منطقه   9
منطقه  9
منطقه  1
منطقه  1
منطقه  1
منطقه  1
منطقه  1
منطقه  8
منطقه  9
منطقه  99
منطقه  99
99 

 شرح مأموريت

 7773 2770 7333 0777 7170 7927 1732 7391 3309 1027 0307 7727 ابالغ اخطاريه و پيش آگهي

 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 7 7 (9همکاري انتظامي در اجراي ماده)

ي 
جرا

ل ا
وام

باع
ي 

ظام
انت

ي 
کار

هم

ي
دار

هر
 ش

ام
حک

ا
 

رفع خالف از عمليات ساختماني  بدون پروانه در اجراي 

 ) تخريب (     133رأي کميسيون ماده 
03 131 0 13 71 7 3 117 13 3 70 1 

 7230 071 727 03 072 329 203 1712 1000 3370 933 277 133در اجراي ماده تيغه و پلمپ  

 1101 0370 371 702 300 030 0172 1732 123 3017 213 733 فک پلمپ و بازديد و ... 

 7 739 37 03 030 77 2 031 792 99 23 3 همکاري انتظامي با عوامل ساماندهي شهرداري

اري در جلوگيري از ساخت و ساز همکاري انتظامي با عوامل شهرد

 غير مجاز
13 93 3 0 7 3 3 173 3 3 3 3 

 097 713 173 313 723 723 3772 1177 13 707 0333 173 همکاري انتظامي با عوامل شهرداري رفع سد معبر

همکاري انتظامي بمنظور جلوگيري از خودروهاي حامل خاک و 

 نخاله
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 791 3 1773 30 ي ولگرد ) قالده (اتالف سگها

همکاري انتظامي در جمع آوري افراد ولگرد و متکدي و کارتن 

 خواب
3 2 71 3 3 13 7 77 33 3 7 7 

 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 همکاري انتظامي در جمع آوري کودکان خياباني

 9 13 2 9 10 12 11 13 3 13 3 10 ساير مأموريتهاي انتظامي  ) فوتبال ، ملي و ... (

 7 3 3 3 3 3 0 3 7 0 0 3 دستگيري سارق و تحويل کالنتري محل

 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 کنترل تجمعات غير مجاز

 3 7 3 01 19 13 139 773 3 33 33 2 امحاء شعار نويسي 

 3 3 3 3 137 3 3 3 3 3 3 3 جمع آوري خودرو هاي فرسوده 
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 99ن حفاظت شهرداری تهران به تفکیک مناطق در  سال عملکرد ستاد يگا

منطقه  يگان                                                          
منطقه  91
منطقه  91
منطقه  91
منطقه  91
منطقه  91
منطقه  98
منطقه  99
99

 

منطقه 
99

 

منطقه 
99

ی  
شهردار

مرکز
ل  
جمع ک

 

 شرح مأموريت        

 20229 3 7737 7330 3073 1339 3939 0737 7239 0737 7073 1770 ابالغ اخطاريه و پيش آگهي

 70 3 3 3 77 3 3 1 70 3 1 1 (9همکاري انتظامي در اجراي ماده)

م 
کا

اح
ي 

جرا
ل ا

وام
باع

ي 
ظام

انت
ي 

کار
هم

ي
دار

هر
ش

 

رفع خالف از عمليات ساختماني  بدون پروانه در 

 ) تخريب (     133اجراي رأي کميسيون ماده 
3 22 70 3 037 73 0 703 3 70 3 1377 

 19307 3 110 33 113 020 1133 077 1919 337 172 109 133تيغه و پلمپ  در اجراي ماده 

 13030 3 73 90 137 310 173 02 93 123 300 337 فک پلمپ و بازديد و ... 

 7392 3 9 71 171 01 137 293 130 10 730 3 همکاري انتظامي با عوامل ساماندهي شهرداري

همکاري انتظامي با عوامل شهرداري در جلوگيري از ساخت و 

 ساز غير مجاز
0 177 120 01 0 07 173 372 77 9 3 1797 

 73773 3 117 717 1030 1702 373 1792 1293 310 722 333 همکاري انتظامي با عوامل شهرداري رفع سد معبر

وگيري از خودروهاي حامل خاک همکاري انتظامي بمنظور جل

 و نخاله
3 3 7 3 3 3 1 7 72 3 3 31 

 0373 3 901 3 303 1791 3 3 3 3 3 3 اتالف سگهاي ولگرد ) قالده (

همکاري انتظامي در جمع آوري افراد ولگرد و متکدي و 

 کارتن خواب
17 1 3 7 3 03 771 00 3 3 07333 00037 

 390 327 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 خياباني همکاري انتظامي در جمع آوري کودکان

 030 3 00 19 09 11 7 13 0 0 13 11 ساير مأموريتهاي انتظامي  ) فوتبال ، ملي و ... (

 31 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 دستگيري سارق و تحويل کالنتري محل

 79 2 3 3 7 1 3 3 3 3 3 3 کنترل تجمعات غير مجاز

 1713 00 3 3 3 3 3 120 3 3 3 3 امحاء شعار نويسي 

 170 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 جمع آوري خودرو هاي فرسوده 
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 (9)99آمار عملکرد و دستگیری  ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

عنوان
لويزان 
چیتگر 
 

صار
سرخه ح

 

الله
ت 

مل
شهر 

پارک
شجو 

دان
 

ی
راز

س 
پلی

قائم 
ت 

بعث
ن 
آزادگا

 

 13 3 3 71 0 2 3 0 73 70 01 23 کبين  به جرائم منکراتيدستگيري مرت

 1 0 3 7 3 7 3 0 3 7 7 7 دستگيري فراري از منزل

 30 17 0 00 73 13 07 03 77 770 137 702 دستگيري معتاد

 3 7 3 2 3 7 3 1 3 7 0 11 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 3 7 1 3 1 3 0 3 3 3 13 3 دستگيري اغفال کننده

 7 1 3 1 3 3 1 3 3 1 2 0 دستگيري زورگير

 3 7 1 3 0 2 3 3 0 12 3 2 دستگيري مظنون به زورگير

 13 7 7 17 3 13 0 0 0 01 70 70 دستگيري سارق

 7 0 7 7 3 1 1 0 1 17 13 13 دستگيري مظنون به سارق

 0 3 7 7 3 7 7 1 1 12 3 3 دستگيري اراذل و اوباش

 3 7 1 7 0 7 3 3 7 7 12 7 سدستگيري مزاحمين نوامي

 7 3 3 0 3 7 7 1 7 3 1 7 دستگيري جاعل عنوان

 01 7 11 139 0 7 13 12 70 107 179 717 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الکلي 

 0 3 7 07 3 1 1 0 7 19 3 33 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 3 3 13 02 0 03 13 3 03 07 177 13 دستگيري نزاع و درگيري

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري شعار نويس

 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي 

 3 0 3 3 3 7 0 11 1 3 3 3 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 3 3 3 3 1 1 1 03 3 3 3 3 دستگيري پاسور فروش

 11 3 3 7 3 3 2 3 10 3 3 3 دستگيري قمار باز

 000 33 100 707 703 237 717 303 120 770 3070 1199 اجتماعي و بد حجابيتعهد مفاسد 

 13 0 3 77 3 3 3 3 3 773 077 033 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت اخالقي 

 72 7 3 72 3 1 3 7 3 170 339 701 توقيف خودرو

 133 73 7 00 7 7 3 13 3 23 799 71 توقيف موتورسيکلت

 3 3 3 7 3 3 1 1 3 1 1 7 عمل رد رشوه و صحت 

 137 09 23 22 7 31 31 177 29 131 77 197 بازديد هاي يگاني
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 (9) 99آمار عملکرد و دستگیری  ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

عنوان
ج 

سی
ب

س 
نرگ

سهند 
نیاوران 
ي 

ساع
ق 

شف
ن 
هنرمندا

 

ی
المهد

ت 
والي

صفحه  
جمع 

و 
99

 

 771 7 3 3 3 3 7 3 0 3 يري مرتکبين  به جرائم منکراتيدستگ

 30 7 0 3 3 3 3 3 7 1 دستگيري فراري از منزل

 1172 32 73 7 7 7 3 0 3 3 دستگيري معتاد

 37 0 1 3 3 3 3 3 0 1 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 37 1 7 3 3 3 3 3 7 3 دستگيري اغفال کننده

 03 1 3 1 3 3 3 3 3 3 دستگيري زورگير

 03 2 3 1 3 3 3 7 3 3 دستگيري مظنون به زورگير

 133 17 7 3 3 7 1 3 3 1 دستگيري سارق

 27 10 0 3 3 1 3 3 3 3 دستگيري مظنون به سارق

 00 3 7 3 1 0 3 3 1 3 دستگيري اراذل و اوباش

 77 11 3 3 1 3 7 3 1 3 دستگيري مزاحمين نواميس

 77 7 1 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري جاعل عنوان

 273 07 3 3 3 13 0 3 13 3 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الکلي 

 179 7 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 337 02 0 7 3 3 0 3 7 9 دستگيري نزاع و درگيري

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري شعار نويس

 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي 

 00 3 7 3 3 3 2 3 3 3 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري پاسور فروش

 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري قمار باز

 13030 133 11 177 170 723 3 093 12 303 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 1713 1 3 3 3 3 3 3 3 3 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت اخالقي 

 907 10 3 3 3 1 3 3 3 3 توقيف خودرو

 702 13 3 1 3 3 1 3 0 1 توقيف موتورسيکلت

 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 رد رشوه و صحت عمل 

 1333 27 13 3 11 9 3 3 3 7 بازديد هاي يگاني
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 (1)99ت پوشش درسالدر سطح پارکهای تح تهران یحفاظت شهردار گانيستاد آمار عملکرد و دستگیری 

عنوان
 

ک
فد

 

99
ن

بهم
بهاران 
 

ج 
درياچه خلی

س
فار

 

ت آباد
سعاد

 

شه
اندي

میعاد 
ق 

میثا
ن 

بهم
ي 
شريعت

الغدير 
ش 

دان
 

 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 دستگيري مرتکبين  به جرائم منکراتي

 0 3 3 0 1 3 3 3 3 2 3 1 دستگيري فراري از منزل

 23 3 13 10 10 12 2 3 3 3 1 7 دستگيري معتاد

 3 3 1 1 3 3 1 3 1 130 3 1 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 3 3 3 7 1 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري اغفال کننده

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري زورگير

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 دستگيري مظنون به زورگير

 3 3 7 3 1 3 3 3 3 77 3 3 دستگيري سارق

 7 3 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 ه سارقدستگيري مظنون ب

 11 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 دستگيري اراذل و اوباش

 07 3 3 3 3 1 7 3 7 1 3 3 دستگيري مزاحمين نواميس

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري جاعل عنوان

 0 3 3 0 1 7 2 3 3 39 1 3 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الکلي 

 3 3 3 1 3 1 3 3 3 9 3 3 سرد و گرم دستگيري حامل سالح

 12 3 3 3 3 3 7 7 0 3 3 9 دستگيري نزاع و درگيري

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري شعار نويس

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي 

 13 3 3 3 1 3 3 12 3 3 3 3 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري پاسور فروش

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 دستگيري قمار باز

 703 3 31 02 3 72 700 100 777 01 3 701 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 3 3 3 00 3 3 3 3 7 3 3 3 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت اخالقي 

 3 3 3 13 3 3 3 3 7 0 3 3 توقيف خودرو

 23 3 7 77 2 3 3 3 3 19 3 3 يکلتتوقيف موتورس

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 رد رشوه و صحت عمل 
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 (1) 99در سطح پارکهای تحت پوشش درسال تهران یحفاظت شهردار گانيستاد آمار عملکرد و دستگیری  

عنوان
 

توچال
 

 
شیديه

جم
 

دارآباد
سار 

کوه
 

پرواز
درکه 
دربند 
شار 

آب
 

الغه
ج الب

نه
صفحه  

جمع 
و 9

جمع  1
ل

ک
 

 727 11 3 3 7 2 3 3 3 3 3 دستگيري مرتکبين  به جرائم منکراتي

 73 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري فراري از منزل

 1233 712 77 70 3 37 07 133 72 137 77 دستگيري معتاد

 127 103 10 3 0 7 1 3 3 1 3 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 30 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري اغفال کننده

 33 13 1 0 1 0 3 3 3 3 3 دستگيري زورگير

 32 79 7 3 3 2 3 7 0 7 3 دستگيري مظنون به زورگير

 733 07 3 7 3 3 7 0 1 2 3 دستگيري سارق

 137 03 3 3 7 7 1 7 3 7 0 دستگيري مظنون به سارق

 23 71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستگيري اراذل و اوباش

 100 72 3 3 0 13 0 0 3 3 3 سدستگيري مزاحمين نوامي

 79 2 3 3 3 3 3 1 3 1 0 دستگيري جاعل عنوان

 1793 903 00 103 23 107 00 29 09 109 131 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الکلي 

 731 117 3 13 7 70 7 12 3 71 7 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 023 173 2 3 13 13 13 3 3 0 00 دستگيري نزاع و درگيري

 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 دستگيري شعار نويس

 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي 

 73 00 1 3 3 3 3 3 3 7 3 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 37 0 3 3 3 1 3 3 3 3 3 دستگيري پاسور فروش

 70 73 3 3 3 3 3 3 3 1 3 دستگيري قمار باز

 10377 0112 707 117 3 337 791 173    133 22 ي و بد حجابيتعهد مفاسد اجتماع

 1020 000 733 3 3 0 1 37 3 3 73 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت اخالقي 

 1033 033 33 137 7 9 10 93 3 10 03 توقيف خودرو

 391 703 73 3 7 1 3 3 9 3 7 توقيف موتورسيکلت

 71 0 3 1 3 3 7 3 3 1 1 رد رشوه و صحت عمل 
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 ( 9)99در سطح پارکهای تحت پوشش درسال تهران یحفاظت شهردار گانيستاد آمار عملکرد و کشفیات  
عنوان

ن 
هروئی

ک 
تريا

ش 
شی

ح
ک 

کرا
شه 

شی
 

س    (
ساير مواد مخدر )  گرا

ی ( 
ی  و شکار

ح گرم  ) باد
ال

س
 

ح سرد
ال

س
 

ي(
ي  )لیتر/قوط

ت الکل
شروبا

م
 

سروقه
ف خودرو م

ش
ک

 

ف موتور سی
ش

ک
سروقه

ت م
کل

 

ی غیر مجاز
ي د

س
 

پاسور
 

ی قلیان
جمع آور

ب 
صاح

ال
اموال ب

 

 1303 732303 13303 09703 1703 0303 9007 0003 303 7902 2000 7300 73707 29003 0700 لويزان

 003 039003 70303 303 303 103 13003 0303 303 0200 7707 1100 2207 117300 0307 چيتگر

سرخه 

 حصار
300 72303 32.3 303 0700 73303 003 1703 3001 1703 703 07303 003 17703 003 

 1703 303 2703 100303 103 303 000 003 703 0100 700 303 0303 1307 701 الله

 003 303 17303 977103 203 303 300 703 303 3203 1303 303 3309 11901 0103 ملت

 303 303 003 02103 303 303 103 003 303 303 700 303 3103 1300 700 پارکشهر

 1103 303 103 10303 103 303 300 103 303 102 000 303 300 300 300 دانشجو

 303 11203 003 7303 103 303 100 303 303 303 003 303 001 307 703 رازي

 303 77003 103 303 903 203 7702 7303 303 1900 1309 303 0307 11307 1303 پليس

 303 79003 3303 130003 303 303 100 303 303 303 303 303 1307 03.3 707 قائم

 003 1003 703 70003 303 303 003 103 303 303 1007 303 007 1300 3203 بعثت

 1303 3303 0303 13703 703 203 300 003 103 1303 7303 307 7302 9003 7100 آزادگان

 103 1703 303 303 303 3.3 101 003 303 303 107 303 303 003 303 بسيج

 303 703 103 3303 303 303 303 303 303 703 103 303 1303 103 303 نرگس

 103 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 103 303 303 سهند

 103 10703 003 09003 303 303 303 303 303 703 300 303 303 303 303 نياوران

 203 1303 003 30103 303 303 100 303 303 1303 301 303 003 303 303 ساعي

 303 303 103 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 شفق

 303 0303 303 303 303 303 303 103 303 300 103 303 303 303 300 هنرمندان

 77.3 12003 3103 177703 303 303 303 303 303 303 0009 303 03703 1301 301 المهدي

 7003 77703 0003 303 1303 1303 300 703 303 303 7009 303 000 17209 701 واليت

 17703 372303 21903 1770303 2203 3003 03303 13703 1703 37902 07100 3303 97207 733301 77100 1جمع 
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 (9)99در سطح پارکهای تحت پوشش در سال  تهران یحفاظت شهردار گانيستاد کشفیات 
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 103 3003 203 303 703 303 303 303 303 303 300 303 17907 901 303 فدک

 303 1103 1103 303 303 303 303 303 303 303 303 303 003 303 303 بهمن77

 3303 9003 1303 9303 1303 703 7309 7003 103 303 77703 701 1103 03700 3109 بهاران

درياچه 

 خليج فارس
303 303 303 303 303 703 303 303 300 303 303 0903 303 17703 303 

 303 303 303 197003 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 سعادت آباد

 303 003 303 7703 303 303 303 303 303 13300 303 303 303 003 303 انديشه

 103 303 0103 110003 303 303 303 103 303 003 100 303 1703 103 700 ميعاد

 703 303 303 303 003 303 300 3.3 303 303 007 303 307 003 300 ميثاق

 303 3303 303 303 103 303 100 103 303 303 7700 303 1301 000 303 بهمن

 303 1103 0903 303 103 103 303 103 303 303 303 303 3003 303 307 شريعتي

 703 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 الغدير

 303 77303 303 73303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 دانش

 3003 3003 303 303 703 703 3303 1703 103 17000 303 303 0307 300 303 توچال

 303 30003 103 3003 303 103 3307 7303 703 10003 703 303 191309 333309 302 جمشيديه

 0203 0303 103 303 303 103 7303 703 303 0700 100 303 1700 1003 303 دارآباد

 303 00703 303 303 103 303 3903 1003 303 9300 1307 303 7307 19309 300 کوهسار

 303 03303 303 303 303 703 309 103 303 7103 101 303 7003 200 303 پرواز

 303 31703 303 10003 303 703 7202 1303 103 2700 703 303 7300 1703 103 درکه

 303 303 103 303 303 303 7302 703 303 009 301 303 300 0000 003 دربند

 303 303 303 303 103 303 0103 1703 303 12700 703 303 7703 30907 303 آبشار

 003 12303 7303 111903 703 103 1003 003 303 3300 1000 303 0000 13300 703 نهج البالغه

 13203 701203 13103 337303 7203 1703 33009 17903 003 93707 037.7 701 733103 970703 0700 7جمع 

 72003 1323203 93303 7132303 13303 9003 29109 72103 1203 131703 77301 3701 007903 1733309 72303 جمع کل
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 اداره کل امور مالی و اموال 

 
 29اهم فعالیت های اداره کل امور مالی و اموال در سال

1 
تا کنون و درج در پرتال شهرداری تهران  به  1831تهیه وارائه صورتهای مالی ماهانه همراه با گزارشهای تحلیلی و نمودارها از سال 

 محترم .جهت بازدید و استفاده کلیه شهروندان  www.tehran.irآدرس

 ماهه و درج در روزنامه های کثیراالنتشار و پرتال شهرداری تهران جهت استفاده عموم . 6ارائه گزارشات  2

 . 89- 98تهیه صورتهای مالی تجمیعی از سال  3

 تهیه صورتهای مالی جهت کلیه مناطق و واحدها و سازمانها و شرکتها . 4

 مناطق ، واحدها، سازمانها  شرکتهای تابعه شهرداری تهران. 1381و  89گروهی از سال   تهیه و جمع آوری فرمهای معامالت درون 5

 شهرداری تهران . 98تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی سال  6

 .82تهیه صورت تطبیق عملکرد تفریغ بودجه با صورتهای مالی شهرداری تهران به صورت مکانیزه برای سال  7

 تا کنون بصورت مستمر . 97ی مالی بصورت ماهانه و دوره ای در پرتال شهرداری تهران جهت استفاده عمومی از سال تهیه و درج نسبتها 9

 کمک جهت برگزاری جلسات تطبیق بین مناطق و واحدها و شرکتها و سازمانها بصورت دوره ای به نحو مطلوب . 8

19 
تدوین روشها وتأسیس اداره تدوین روشها جهت پاسخگویی به سواالت مناطق و واحدها وایجاد  تغییر نام معاونت تلفیق و گزارشات به معاونت تلفیق و

 وحدت رویه در ثبت اسناد حسابداری و برطرف نمودن مشکالت کدینگ کلیه واحدها.

 ایجاد سیستم تطبیق مکانیزه سیستم جامع مالی جهت مناطق و واحدها 11

12 
کانیزه در سیستم فاینانس جهت نرم افزارهای  مالی و اموال ، استهالک ، انبار ، بهای تمام شده ، درآمد با تهیه ، اجرا و پیاده سازی تطبیق م

 حسابداری و گزارش وضعیت عملکرد جذب به صورت مبلغی و درصدی .

13 

با حضور نمایندگان ادارات کل امور مالی تشکیل کمیته سیستم جامع مالی شهرداری تهران به ریاست اداره کل امور مالی و اموال و برگزاری جلسات 

ارتباطات  و اموال ، حسابرسی ، درآمد ، برنامه و بودجه ، برنامه ریزی و کنترل عملکرد بودجه ، شرکت خدمات مالی شهر و سازمان فناوری اطالعات و

 و انجام موارد متعدد جهت  ارتقاء سیستم.

14 

ی جهت مناطق و واحدها و پیاده سازی تطبیق حسابهای فیمابین واحدهای اجرایی در سیستم ایجاد سیستم تطبیق مکانیزه سیستم جامع مال

ت تطبیق فاینانس به صورت مکانیزه و باقابلیت های دریافت اعالمیه سیستمی و مکانیزه توسط واحد مقصد ، صدور سند مکانیزه در واحد مقصد ، قابلی

 دهای معین در مقصد.حسابهای فیمابین به صورت ریز اسناد و سرجمع ک

 ایجاد وحدت رویه در ثبت اسناد حسابداری در کلیه مناطق و واحدها در جهت راستای شفاف سازی حسابها و کمک به ایجاد وحدت رویه. 15

 صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با مسائل مالی و حسابداری و پیگیری جهت اجرای آن. 16

 81و  89مدیران صورتهای مالی کلیه واحدها ی شهرداری تهران جهت سالهای تهیه و ارائه تأییدیه  17

 مدیریت بر کدینگ سیستم حسابداری در سطح مناطق و واحدهای تابعه . 19

18 
کلیه واحدهای  ایجاد هماهنگی های الزم با اداره کل امور مجامع و سازمانها در خصوص موارد مورد نیاز ، از جمله  پیاده سازی سیستم فاینانس در

 شهرداری تهران.

 پاسخگویی به سؤاالت تخصصی کارکنان واحدها ، رفع مشکالت سیستم و اسناد حسابداری واحدها. 29

21 
اخذ استقرار سیستم جامع مالی شهرداری تهران در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای اولین بار و ثبت اعتبارات ، اسناد حسابداری و 

 ت بودجه شهرداری و اعتبارات تخصیص یافته به راهنمایی و رانندگی از طریق این سیستم.گزارشا

 کمک و نظارت بر تهیه تفریغ بودجه سالهای شهرداری تهران. 22

23 
ضعیت عملکرد ارائه گزارشات هفتگی در جلسات خرد مالی و هم اندیشی حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری و بررسی اسناد و ارزیابی و کنترل و

 واحدهای اجرایی در پایان هفته.

 بررسی فرایندها و بهبود روشها در انجام وظایف و امورات محوله حوزه مالی در واحدهای اجرایی. 24

 .82تشکیل کمیته بستن حسابهای سال  25
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 دارایی ها 21 -29ترازنامه سال 

 درصد تغییر ه ریال()مبالغ ب29سال  )مبالغ به ریال( 21سال  دارایـــهــــا

 دارایــــهـــای جــاری

 9.1- 5355961582294 5359999779618 موجودی نقدوبانک

 _ 164212941 9 سپرده های کوتاه مدت

 14 57953792172734 59218191293999 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 19 41945391342182 39192133344119 سایر حسابها و اسناد دریافتنی

 196 1174719249927 568114482694 مشارکتها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

 239 6498956693366 1822369369798 موجودیهای مواد وکاال

 9.2- 6597748897691 6521161648499 علی الحسابها و پیش پرداختها

 15 113395583162196 119119162391521 جمع دارایی های جاری

 ـهـــای غیرجاریدارایـــیـ

 6 54539545955988 51397415715339 دارایی های ثابت مشهود

 76 1923438847268 578965993163 دارایی های ثابت نامشهود و سایر داراییها

 27 36878999898732 28946971369639 سرمایه گذاریها و مشارکت های بلند مدت

 9- 17823999277899 18492237692971 حسابهای دریافتنی بلند مدت

 19 111365159911133 111326632539119 جمع دارایی های غیرجاری

 13 993339125392918 918953832619529 جمع کل داراییها
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 بدهی ها-21 -21ترازنامه سال 

 درصد تغییر )مبالغ به  ریال( 29سال  )مبالغ به  ریال( 21سال  بـــدهـــیـــهـــا

 ـای جـــاریبـــدهـــیـهــ

 45 42174754574314 28174877792991 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 12 29666325259299 19411595785778 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 23 5638193132688 4569283726837 سپرده ها و ودایع پرداختنی

 23- 3191838911732 4126119389414 پیش دریافتها

 41 723982494179 513789372727 ذخایر

 1- 11269472315794 11337952182844 حصه جاری تسهیالت دریافتنی

 98 38536531333391 53189511131339 جمع بدهی های جاری

 21- 263858136 11158133181 حسابهای فی مابین

 بـــدهـــیـهـــای غیر جـــاری

 _ 9 9 حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

 _ 9 9 ت مالی دریافتنی بلند مدتتسهیال

 48  1499368958266 1991298164796 سایر بدهی های بلند مدت

 1-  879222399747 889355783983 درآمد سنواتی

 _  9355621331118 1 جمع بدهی های غیرجاری

 23  35118988921236 11186113898319 جمع بدهی ها

 ارزش ویژه

 اندوخته ها
   

 7  142768563137229 133133331178299 (95/1/1مدوهزینه انباشته سنواتی)ازتفاوت درآ

 _  9  تفاوت درآمد و هزینه سال جاری

 _  9  ارزیابی دارایی ها

 7  139152658181993 188188881112931 جمع ارزش ویژه

 13  993339125392918 918953832619529 جمع بدهیها و ارزش ویژه
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 ( الیر ونیلی) مبالغ به م21 -29یسال ها نهیهزمازاد درآمد بر

 درآمدها

 29سال 21سال 21سال 

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

 132764229 88 129319978 195 88461917 88 فروش ودرآمدهای عملیاتی

 4893245 4 5765791 4 1135795 1 برگشت ازفروش ودرآمدهای عملیاتی

 13526389 19 12155523 19 4729775 5 تخفیفات وجایزه های خوش حسابی درآمدهای عملیاتی

 9 9 - - 9 9 کارمزد و جرایم درآمدهای عملیاتی

 114334595 95 119399775 81 83587336 84 فروش و برگشت از فروش و تخفیفات درآمدهای عملیاتی

 29782524 16 12789671 19 6123499 6 درآمدهای غیرعملیاتی

 1387912 1 1292887 -1 11755 9 برگشت ازدرآمدهای غیرعملیاتی

 24 9 279 - 18386 9 تخفیفات وجایزه های خوش حسابی درآمدهای غیر عملیاتی

 9 9 - - 9 9 کارمزد و جرایم درآمدهای غیرعملیاتی

 18379994 15 11515494 8 6982328 6 فروش و برگشت از فروش و تخفیفات درآمدهای غیر عملیاتی

 9 9 9 - 9 9 سایردرآمدها)قبل ازتشخیص نوع درآمد(

 133796518 199 121894178 1 88698665 199 جمع درآمدها

       بهای تمام شده فروش و خدمات ارائه شده :

 9689264 7 8168318 9 4994134 7 هزینه های ماموریت اجتماعی و فرهنگی

 48929944 41 48429919 43 31938296 43 ل و ترافیکهزینه های ماموریت حمل و نق

 22995394 18 17886621 16 12167999 16 هزینه های ماموریت خدمات شهری

 2632894 2 2237221 2 1465599 2 هزینه های ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

 5117996 4 2919567 2 385396 1 هزینه های ماموریت  شهرسازی

 32819591 27 33595138 28 22498115 31 یت  خدمات مدیریتیهزینه های مامور

 122973963 199 115218699 199 72361238 199 جمع هزینه ها

 11633453  6694481  27329426  مازاد)کسری(

 

 21-29ی سال های شهردار یهای مال نسبتخالصه صورت مقایسه ای 
 21-29 29سال 21سال 21سال شرح

 93 91 95 73 ونگهداشت بودجه به کل هزینه بودجه درصد هزینه عمرانی

 1.13 9.99 1.39 1.51 نسبت آنی

 1.46 1.42 1.51 1.71 نسبت جاری

 35.5 37 34 32 درصدکل بدهی به کل دارائی

 ابها(تا چه اندازه بدهی جاری رانسبت آنی: این نسبت نشان میدهد که دارائی های آنی)دارائیهای جاری منهای موجودی مواد وکاالوپیش پرداختهاوعلی الحس

 می پوشاند 

 اشدنسبت جاری:این نسبت نشان میدهد که دارائی های جاری تا چه میزان بدهی جاری را می پوشاند،نسبت مذکور مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت میب
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 31-29ی سال هایشهردار یهای مال صورت مقایسه ای تحلیلی نسبت

 29سال 21سال  21سال  32سال  33سال  31سال  فرمول نسبتهای نقدینگی

 نسبت آنی
موجودیهای 

 نقدی+مطالبات/بدهی جاری
1.96 1.51 1.27 1.51 1.39 9.99 

 1.42 1.51 1.71 1.58 1.74 2.99 دارای جاری/ بدهی جاری نسبت جاری

 9.52 9.51 9.46 9.5 9.47 9.44 دارای جاری/ کل دارایی نسبت دارائی جاری

 29سال 21سال  21سال  32سال  33سال  31سال  فرمول نسبتهای فعالیت

 نسبت گردش دارایی
خالص درآمد عملیاتی/کل 

 دارایی
9.38 9.38 9.49 9.49 9.54 9.59 

 دوره وصول مطالبات)به روز(
 متوسط مطالبات/درامد365

 عملیاتی خالص
299 218 165 162 139 159 

 گردش سرمایه جاری
خالص درامد 

 درگردشعملیاتی/سرمایه 
1.69 1.84 2.57 2.12 3.18 3.71 

 29سال 21سال  21سال  32سال  33سال  31سال  فرمول نسبتهای سرمایه گذاری

 9.39 9.75 9.69 9.68 9.68 9.69 دارایی ثابت/ارزش ویژه نسبت دارائی به ارزش ویژه

 9.74 9.53 9.76 9.46 9.37 9.27 کل بدهی/ارزش ویژه نسبت کل بدهی

 9.58 9.51 9.47 9.46 9.37 9.27 بدهی جاری/ارزش ویژه به ارزش ویژه نسبت بدهی

 9.62 9.47 9.57 9.68 9.73 9.79 ارزش ویژه/کل دارایی نسبت مالکانه

 29سال 21سال  21سال  32سال  33سال  31سال  فرمول نسبتهای سودآوری

 9.98 9.96 9.28 9.14 9.97 9.97- سودخالص/فروش خالص بازده فروش

 9.99 9.95 9.21 9.1 9.94 9.94- سودخالص/ارزش ویژه زده ارزش ویژهبا

 9.95 9.92 9.12 9.97 9.93 9.93- سودخالص/جمع دارایی بازده دارائی

 بازده سرمایه درگردش
سودخالص/سرمایه 

 درگردش
-9.12 9.13 9.37 9.62 9.18 9.99 

 نسبت دوپان
)سودخالص/فروش(/)فروش/

 جمع دارایی(
-9.93 9.93 9.97 9.12 9.92 9.99 
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 (الی)مبالغ به ر 32-29 یها تابعه در سال یبراساس واحدها یثابت اختصاص ییصورت خالصه  دارا

 32سال  21سال  21سال  29سال شــــــــــــرح
درصدتغییر

29-21 

 32 13683498792964 11658549111998 11648347363773 15428399353986 1شهرداری منطقه   

 39 639793211696 785739991353 989928959519 1224546632899 2منطقه    شهرداری

 2 1656597563675 2177999919934 2122879356882 2163729484115 3شهرداری منطقه   

 42 1713941933949 1488924993363 2969378457244 2849997948817 4شهرداری منطقه   

 9 3789963692896 3892945394994 4949916519933 4376119727594 5شهرداری منطقه   

 18 1919295866535 1833988918749 2292968696785 2712398927597 6شهرداری منطقه   

 15 1265911933436 1238886571996 1576919853358 1929149976699 7شهرداری منطقه   

 19 826636365846 1962198799799 1118219376818 1231121598393 9شهرداری منطقه   

 19 339836599957 565538275118 899994873349 1992548794934 8شهرداری منطقه   

 7 1325778958933 1732319839669 1713299427489 1935199619556 19شهرداری منطقه   

 19 379283761545 749593186877 799721313743 833973846576 11شهرداری منطقه   

 13 1389625374649 1399968166914 1959457322834 1299413289819 12منطقه    شهرداری

 16- 628672278998 641961482863 673219882391 565966185716 13شهرداری منطقه   

 31 877136191879 1936567341499 1188913335271 1573939129261 14شهرداری منطقه   

 15 1312826925684 1287812729229 1514655981418 1734791956629 15شهرداری منطقه   

 8- 821147928369 982142668534 987395679774 929171612332 16شهرداری منطقه   

 48 129259273192 415998197932 434447255322 645277328769 17شهرداری منطقه   

 25 798194548297 1916124618142 1294782496633 1693773211966 19شهرداری منطقه   

 27 1999993437713 1287691232184 1911433854549 2287925835944 18شهرداری منطقه   

 9 1398619999756 1365949993875 1634265285492 1769745554897 29شهرداری منطقه   

 22 794621694838 497699667858 487745788449 695999743397 21شهرداری منطقه   

 92- 6199939733985 5329997143548 5931942918922 898329746119 22داری منطقه   شهر

 3- 154959563151 1928919757272 2155391636552 2999676714198 اداره کل امور مالی

 2- 27611961983 16883689742 17885935397 17589443179 اداره کل رفاه وتعاون

 16 97294369883 34872467336 31923524489 36793215762 اداره کل پشتیبانی

 3- 2998795512927 1946994641279 1759326326355 1791397995946 حسابداری امالک ومستغالت

 13- 6997952189 3999557695 2447198957 2118599797 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

   9 مرکز پیشگیری ومدیریت بحران
 

- 

 42- 2837198577 1722389747673 2222682875949 1282397395574 معاونت فنی وعمرانی

 291913799 2619613473 6791859319 اداره کل حراست
 

156 

 6 45339959569535 47839919928498 51397415715339 54539926794693 جمع داراییهای ثابت

استهالک انباشته دارایی های ثابت 

 اختصاصی
15428399353986   -6157778153332 - 

 89- 38191978415293 47839919928498 51397415715339 1224546632899 جمع داراییهای ثابت اختصاصی
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 (الی)مبالغ به ر21-29 یها تابعه در سال یبراساس واحدها یثابت عموم ییصورت خالصه  دارا

 32سال  21سال  21سال  29سال شــــــــــــرح
غییردرصدت

29-21 

 39 631932556189 2642754322399 3121996678699 4396921831428 1ه   شهرداری منطق

 92- 2661899786 1459747914433 2391975921512 495996976958 2شهرداری منطقه   

 23 994296969839 1481178955673 4728261613678 5928135956337 3شهرداری منطقه   

 199- 1364329945714 4991199598341 5494689659819 5868432931 4شهرداری منطقه   

 5 3228596612378 6499964249664 6499964249664 6919854964718 5شهرداری منطقه   

 63 259694117953 755347416161 885925788471 1619975125625 6شهرداری منطقه   

 2 1259491333999 1956917721696 4559945259849 4639589759849 7شهرداری منطقه   

 7 981239287892 837195526292 1918369376558 1997919987939 9شهرداری منطقه   

 29 147913735239 522279338765 695169792994 774954869145 8شهرداری منطقه   

 11 381231948452 1592172979149 1913589433977 2915722659776 19شهرداری منطقه   

 29 39467569561 756299542815 976487295585 1124829913688 11شهرداری منطقه   

 4 3819296754552 4367921499829 4357921499829 4524657911671 12شهرداری منطقه   

 22 925892356527 1359459254997 3889394388495 4992356149219 13شهرداری منطقه   

 8 524526322519 2222313873673 3219787882397 3591596748689 14شهرداری منطقه   

 69 46239217498 1393227159194 3532322569866 5656624497672 15شهرداری منطقه   

 9 1494891419828 1681287968999 1693731759199 1693731759199 16شهرداری منطقه   

 3 25889283425 1296865168842 1555624121173 1695938474416 17شهرداری منطقه   

 28 35656536797 1112951414979 1632129981467 2199125424999 19شهرداری منطقه   

 26 738863198547 2135371319119 3121565738127 3842376236993 18شهرداری منطقه   

 123 992183627259 1279453714277 1454691918646 3242726299994 29شهرداری منطقه   

 26 634395345714 883342499999 883342499999 1254938342193 21   شهرداری منطقه

 147 116131896374 799258734939 1489332999743 3677671392543 22شهرداری منطقه   

 9 1235792593491 12853488944934 5359469294962 5359469294962 اداره کل امور مالی

 66 599618134687 28553855572755 46238343794739 76681276663964 معاونت فنی و عمرانی

 9 9199692342112 9199692342112 9199692342112 9199692342112 حسابداری امالک ومستغالت

 42 29238844266617 81969738984919 119785494946498 169393652253679 جمع

 ت.سازمان مستقل گردیده اس 98داره کل امالک و مستغالت از سال ا
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 (الی)مبلغ به ر32-29 یها تابعه در سال یبلند مدت براساس واحدها یومشارکتها هایگذار هیصورت خالصه  سرما

 32سال  21سال  21سال  29سال شــــــــــــرح
 درصد تغییر

29-21 

 4.2- 639385775912 713465999798 975978271952 938968596979 1شهرداری منطقه   

 14.1- 162989715878 5752198814545 6324485534799 5432358334999 2شهرداری منطقه   

 39.8 222971843728 766175975468 793299941599 876797517775 3شهرداری منطقه   

 9.9 122399483282 389991593675 486725491814 486725491814 4شهرداری منطقه   

 59.3 3335993778597 3365514987917 1795892821418 2694478911598 5شهرداری منطقه   

 12.4- 1145452969591 1145452969591 1145452969591 1993969653273 6شهرداری منطقه   

 - 9 9 9 9 7شهرداری منطقه   

 39.1- 312996196792 312996196792 632932939176 441839489474 9شهرداری منطقه   

 78.1- 247783677237 198635677237 198263151237 38495124658 8شهرداری منطقه   

 - 9 9  9 19شهرداری منطقه   

 - 9 9 9 9 11شهرداری منطقه   

 18.2- 515987378299 323618793483 279295438647 219429322297 12شهرداری منطقه   

 9.9 9 9 276535754796 276535754796 13شهرداری منطقه   

 - 9 9 9 9 14شهرداری منطقه   

 18.7- 197419461388 197419461388 557639413388 447624461388 15شهرداری منطقه   

 9.1- 426716536381 648399499781 2759412234639 2746738434639 16شهرداری منطقه   

 9.9 9 14836754166 14618891599 14618891599 17شهرداری منطقه   

 9.9 227525168847 227525168847 259951517167 259951517167 19شهرداری منطقه   

 6.8- 249685169819 134927681418 121927681418 113388999999 18شهرداری منطقه   

 17.7- 415187355747 191241951831 319938987359 262314317359 29شهرداری منطقه   

 9.9 9 315169315299 315169315299 315169315299 21شهرداری منطقه   

 173.3 9 9 339999999999 891828443299 22شهرداری منطقه   

 67.9 11345646398477 11551586398477 11696791774965 18516969674435 اداره کل امور مالی

 - 99999999 99999999 9  اداره کل رفاه وتعاون

 27.3 18539959826996 26229242891939 28946971369639 36878999898732 جمع

 شده  سازمانهای مندرج در جدول فوق بدلیل مستقل بودن از صورتهای مالی تجمیعی خارج
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 (الی)مبالغ به ر32-29  یها تابعه در سال یبراساس واحدها  یاتیعمل یصورت خالصه فروش  درآمدها

 32سال  21سال  21سال  29سال شــــــــــــرح
 درصد تغییر

29-21 

 49.1- 9999158969295 21821364472935 28939939662294 17399182774664 1   شهرداری منطقه

 59.7 7276625579426 19912196631993 11938659932326 16649925565246 2شهرداری منطقه   

 7.6 3953244465928 12785616577975 19962462338519 19931739849444 3شهرداری منطقه   

 25.7- 7253731542165 5995695444172 9317255265394 6199664166835 4شهرداری منطقه   

 29.5- 6854335544553 5492299482962 8641715441153 6981794995233 5شهرداری منطقه   

 17.9 3593591833928 5977161726265 6718991139839 7959725393763 6شهرداری منطقه   

 17.5- 1373269254793 2539945696746 3883312597797 3285359146361 7شهرداری منطقه   

 68.9- 1963366493468 5956257939164 5425234239395 1649329949995 9شهرداری منطقه   

 35.3- 682115594897 648864453346 993992243497 571757913813 8شهرداری منطقه   

 49.9 698959446354 764787137283 939465486392 1228266462717 19شهرداری منطقه   

 35.8 1241993423653 893759234949 1182594911735 1629438616935 11شهرداری منطقه   

 8.9 5781458264162 3964378195385 3368216465489 3689429143599 12شهرداری منطقه   

 9.3- 631988942131 1299944558458 1135894534977 1942158971191 13شهرداری منطقه   

 12.4- 894269373594 1218195491997 1338463999423 1173466552637 14شهرداری منطقه   

 25.3- 773916753971 942791589163 1446385574472 1999624315668 15شهرداری منطقه   

 65.6- 792739492768 899178713132 3319856298871 1142931942896 16شهرداری منطقه   

 15.4 466144445964 897169433272 987917955454 1936181269496 17اری منطقه   شهرد

 11.3- 638633373964 1111258632698 1386285847694 1239796999685 19شهرداری منطقه   

 2.2 762935258971 246195721393 519845895993 522252515996 18شهرداری منطقه   

 4.1- 781115575446 985471994834 1187667322415 1149212354342 29شهرداری منطقه   

 9.9 919993966632 1369199495673 1812572692858 1812399691232 21شهرداری منطقه   

 3.5 5638359294999 4489141994283 5192967471554 5363895948951 22شهرداری منطقه   

 7.9 8921856811268 11248233964839 18459373754296 29927863278439 اداره کل امور مالی

 - 2749391653 9 9 9 اداره کل رفاه وتعاون

 - 315918999249 9 9 9 حسابداری امالک ومستغالت

 19.8- 79942351252998 88461917371658 129319978792615 114334595939331 جمع
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 (الی)مبالغ به ر32-29یها در سالتابعه  یبراساس واحدها  یاتیعمل ریغ یصورت خالصه  درآمدها

 32سال  21سال 21سال 29سال شــــــــــــرح
 درصد تغییر

29-21 

 69.7- 79927759516 134414878792 2972992931634  1127717547456 1شهرداری منطقه   

 199.9 1245357283597 1599184821426 1419797764967  2834469169669 2شهرداری منطقه   

 75.3 259189526663 378543831898 316749981789  555384582992 3ری منطقه   شهردا

 55.4 15244874779 71893511812 382843421793  619495259599 4شهرداری منطقه   

 25.7- 785675194445 1232994165995 3998582179263  2285333769915 5شهرداری منطقه   

 371.9 322965811187 29779419676 68191259983  326929576598 6شهرداری منطقه   

 55.3- 186699795215 378731917671 616171753895  275648844553 7شهرداری منطقه   

 1،692.3 9534299847 8985967732 17296782714  282898712878 9شهرداری منطقه   

 589.4 42739199839 94832498335 27826125551  182787316657 8شهرداری منطقه   

 145.9 17966793591 44929432575 21649622285  53929399755 19شهرداری منطقه   

 54.2- 13166939999 52995613919 621811987951  294729694529 11شهرداری منطقه   

 457.4 217856433919 168191933711 359613544557  1854389474963 12شهرداری منطقه   

 92.9- 4475513898 134653535533 45618962611  9181284645 13اری منطقه   شهرد

 91.9 58793391969 99514696235 199988376971  187896998989 14شهرداری منطقه   

 795.4 46123845647 11519189435 13527949297  118773258971 15شهرداری منطقه   

 29.2- 59162362978 59842829166 37679962327  27938547939 16شهرداری منطقه   

 495.7 135873567858 27991168864 26237155452  153657869596 17شهرداری منطقه   

 49.2- 13249995324 24926158458 321737787791  182242867614 19شهرداری منطقه   

 125.9 99699558991 288982199549 174383169833  382429292912 18شهرداری منطقه   

 388.9 249695471871 382593849196 49273319294  299861199933 29شهرداری منطقه   

 1،118.9 18783788142 5764565878 7145672879  97195873854 21شهرداری منطقه   

 198.2 1137759879241 499995799742 1799958674919  4842965758646 22شهرداری منطقه   

 324.4 665577279637 423578636169 594395629931  2149525511945 ه کل امور مالیادار

 - 1555399173 9 9 9 اداره کل رفاه وتعاون

 - 373963358 9 9 9 اداره کل پشتیبانی

 - 9 9 9 9 اداره کل امالک ومستغالت

 99.5 668764489 1697751929 3277431792  5815366919 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

 - 9 9 9 9 معاونت فنی وعمرانی

 51.4 5676937777173 6123499757597 12789671659179  18371633368117 جمع



 صاد شهری حوزه معاونت مالی واقت
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 (الی)مبالغ به ر32-29 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها یافتنیدر یو اسناد تجار یصورت خالصه حساب ها

 32سال  21سال  21سال  29سال شــــــــــــرح
 د تغییردرص

29-21 

 11.2- 3333426449143 11247243793125 12596989299991 11196724459696 1شهرداری منطقه   

 39.8 1459567352164 3995626332422 2458799979999 3229813591861 2شهرداری منطقه   

 192.5 1981925297913 3972586918551 2224317188343 4595233565881 3شهرداری منطقه   

 1.2 5276323911976 5932999462585 5422362988559 5496699744189 4شهرداری منطقه   

 19.6 1392931674993 1991669463141 1727391279115 2949249285145 5شهرداری منطقه   

 14.6- 1731379581542 3897597969978 2999258784326 2389649739696 6شهرداری منطقه   

 2.6- 682629857387 1982641864929 1951594943845 1923692762411 7ه   شهرداری منطق

 28.2 741489762391 1935931553913 754745892933 875952919459 9شهرداری منطقه   

 31.9 1564353368374 1996378618892 1956588684826 1382739875139 8شهرداری منطقه   

 191.3 269934565893 363658189739 417461993279 949259231749 19شهرداری منطقه   

 24.7 656299626178 514968578186 582921692316 738321894979 11شهرداری منطقه   

 9.9 4123491787912 4155498532615 4979989998124 4494439333397 12شهرداری منطقه   

 7.3- 368617194543 1986419838922 929827369566 769817263982 13شهرداری منطقه   

 5.8- 471446356977 643585377754 927864522261 778993799797 14شهرداری منطقه   

 28.1- 693227886559 991955247214 1829798999795 1366726326791 15شهرداری منطقه   

 6.7 464352157919 539597388537 829726729976 892169193412 16شهرداری منطقه   

 38.8 612572943249 517646983397 435418792139 698296994838 17شهرداری منطقه   

 16.8 795348561653 859961662123 1369898688518 1581275259991 19شهرداری منطقه   

 24.9- 386751636472 332583614326 665541397316 595623187133 18شهرداری منطقه   

 8.6- 343925864478 527527194514 678758555194 614559859987 29شهرداری منطقه   

 6.9- 1191878995722 1215737796193 1961881497687 898252422186 21شهرداری منطقه   

 9.4- 3321419557517 3717244562133 4999359994463 4791421968959 22شهرداری منطقه   

 19.2- 2191759991254 82935268835 1259171774325 1928392521575 اداره کل امور مالی

 71.2 2994178566 379972999 745511422 1276577533 اداره کل رفاه وتعاون

 32.2- 2591693798 13925787331 19761855892 12711677989 اداره کل پشتیبانی

حسابداری کل امالک 

 ومستغالت
4693489216776 9 719819683881 9 - 

 92.7- 1699999999 1699559999 2821933594 595167821 وبرنامه ریزی مرکز مطالعات

 39.4- 7678793292 574882474995 344942914995 212264334999 معاونت فنی وعمرانی

 13.6 33617981347741 48917914695452 59218191293999 57953792172734 جمع

ل گردیده است سازمان مستق 98اداره کل امالک و مستغالت از سال 
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 (الی)مبالغ به ر32-29 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها  یتجار یو اسنادپرداختن یصورت خالصه  حساب ها

 32سال  21سال  21سال  29سال شــــــــــــرح
 درصد تغییر

29-21 

 45.8 889968966848 2717769794851 2917239796494 2842383359322 1شهرداری منطقه   

 14.3 666932491179 1639984225536 2493651377691 2747896299354 2شهرداری منطقه   

 41.5 743699799243 793999958959 1497969287285 2194458566694 3شهرداری منطقه   

 23.7 697998186995 798449918299 842341732659 1165212234197 4شهرداری منطقه   

 47.3- 1998188295935 3242952127262 3697229237256 1891545912852 5شهرداری منطقه   

 24.8 318877946674 414929887987 539248312896 662393499539 6شهرداری منطقه   

 4.4 674926131973 962423581192 569259951683 583438216984 7شهرداری منطقه   

 57.7 297789449437 1939773798166 261268769924 412919949359 9شهرداری منطقه   

 12.8 468998493651 468152694215 577824422641 652697594693 8شهرداری منطقه   

 11.4 298481839291 588345876876 612158133444 692169946999 19شهرداری منطقه   

 7.2 933523398313 826987132843 999529599941 957887968534 11شهرداری منطقه   

 4.6 953188459371 1952418112353 1539924339689 1699489767199 12شهرداری منطقه   

 44.9 452858562862 742196212294 517512996636 748493926138 13شهرداری منطقه   

 54.1 379517926141 1469199198249 449112669871 689575665591 14شهرداری منطقه   

 15.7 412319129799 2161724777659 1165326249922 1349632764569 15شهرداری منطقه   

 13.9- 568532582359 978431469476 1911896917569 978961289815 16شهرداری منطقه   

 96.4 472733519125 671927791834 469913611999 957657514932 17شهرداری منطقه   

 7.9- 791795877911 894428932483 1839964199539 1779863759939 19شهرداری منطقه   

 26.7 976412181173 1249829741869 1673681658439 2121119297928 18شهرداری منطقه   

 19.7 697687689955 899784539189 1944913985115 1249698422894 29شهرداری منطقه   

 17.6 466367925131 432943396863 459373856499 538919951215 21شهرداری منطقه   

 7.3 1339638999579 2297126872894 2989917912775 3119955739959 22شهرداری منطقه   

 38418444 38418444 38418444 اداره کل امور مالی
 

9.9 

 198.1 11899582354 16995499285 7326748265 15329237593 اداره کل رفاه وتعاون

 39.6 13816526388 39739435422 37544732199 48949993895 اداره کل پشتیبانی

  971445429139 9 اداره کل امالک ومستغالت
 

-199.9 

 24947.5 47699 1471617649 47699 11975999 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

 956.9 68193879781 5741292546799 1393493659949 12461238872973 معاونت فنی وعمرانی

 4919599 578584522 2299999999 اداره کل حراست
 

283.4 

 44.6 14897962995149 32911677176942 28174877792991 42174754574314 جمع

 سازمان مستقل گردیده است 98اداره کل امالک و مستغالت از سال 
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 اداره کل پشتیبانی

 
 21-29آمار ساختمان های تحت پوشش واحد خدمات عمومی در سال 

 ختمان هاتعداد سا عنوان
تعداد طبقات 

 ساختمان ها

تعداد اتاق های 

 ساختمان ها

تعداد سالنها 

 کنفرانس

تعداد مراسم 

 و همایش

 89سال 
  16 449 45 7 مرکزی 

  59 1537 199 37 ستادی

 81سال 
  17 369 46 9 مرکزی 

  117 1429 167 36 ستادی

 82سال
 396 16 975 53 9 مرکزی 

 598 78 1599 299 56 ستادی

 

 21-29آمار خودروهای استیجاری واحد موتورپول در سال

 کلتیموتورس بوس و ون ینیم وانت یسوار عنوان

 89سال 
     مرکزی 

 8 6 9 268 ستادی

 81سال 
     مرکزی 

 11 6 9 271 ستادی

 82سال
 61 4 375 1816 مرکزی 

 13 5 9 331 ستادی

 

 21-29ر سال آمار خودروهای ملکی واحد موتورپول د

 موتورسیکلت ون مینی بوس وانت سواری عنوان

 89سال 
 9 9 9 259 58 مناطق

 139 19 5 39 194 ستاد

 81سال 
 9 9 9 267 73 مناطق

 141 13 5 39 191 ستاد

 82سال 
 9 9 4 235 67 مناطق

 196 13 5 32 196 ستاد
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 21-29سوخت واحد موتورپول در سال 

 جمع موتورسیکلت نی بوسمی وانت سواری عنوان

 498 62 24 82 232 میزان )هزار لیتر( 89سال 

 598 74 28 119 286 میزان )هزار لیتر( 81سال 

 474 59 12 86 316 (تری)هزار ل زانیم 82سال

 

 29در سال  تعداد ساختمان های تحت پوشش

 واحد انتظامات و نگهبانی

 تعداد ساختمانهای تحت پوشش نیروهای انتظامات
 1 مرکزی

 42 ستادی

 تعداد نیروهای انتظامات در ساختمانهای تحت پوشش

 66 مرکزی

 162 ستادی

 تعداد مراجعین ساختمانهای تحت پوشش 

 194999 مرکزی

 529999 ستادی

 تعداد ساختمان های تحت پوشش  واحد موتوری

 9 یمرکز

 38 یستاد

 ش تحت پوش یتعداد ساختمانها ساتیواحد تأس

 7 مرکزی 

 44 ستادی

 

 29تحت پوشش در سال فضای سبز 

 تعداد ساختمانهای تحت پوشش واحد فضای سبز

 1 مرکزی

  59 ستادی

 متراژ فضای سبز کلی ساختمانها ) مترمربع (

  5999 مرکزی

  1599 ستادی

 تعداد گلدانهای آپارتمانی

  799 مرکزی

  1999 ستادی
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 اداره کل حسابرسی 

 

 
 29آمار فعالیتهای اداره کل حسابرسی در سال 

 عنوان فعالیت

 . یمال یمشاهده شده در صورتها یهایتابعه بمنظور رفع اشکاالت ، ابهامات و نارسائ یجلسات با مناطق  واحدها یبرگزار -

مستقل  یابیتهران به منظور امکان ارز یدر شهردار یمال اتیعمل یدگیچی، متناسب با گسترش و پ یداخل یکنترلها ستمیس یساز ادهیو پ یطراح -

 هو کمک ب ی، طراحها ، حفاظت از منابع عموم استهایس تیاطالعات ، رعا یاعتماد و درست تیدر جهت قابل یتیریگزارشات مد هیو ارا تیریعملکرد مد

 و تعهدات مهم. فیدر انجام دادن وظا تیریمد

 متناسب با موضوع پرونده. یکارشناس هیرائه نظرو ا 39ماده  ونیسیاز کم یارجاع یپرونده ها یبررس -

 الزم. یتهران و ارائه رهنمودها یبودجه شهردار غیو تفر یقیوتلف یعیتجم یمال ی، صورتها رانیمد هیدییتا یبررس -

،  یداخل یاستانداردها،  یلیتفص ی، رهنمودها ی) متشکل از چارچوب نظر یداخل یدستورالعمل جامع حسابرس کی جادیو مطالعه به منظور ا یبررس -

 کالن شهرها. یتهران و شهردار یصادره و ...( جهت شهردار یدستورالعملها

 متناسب با درخواست مقامات مافوق.  یتیریو مد ژهی، و یا سهیگزارشات مقا هیته -

 اصالح حساب و حسابرسان مستقل.  یجلسه با گروه ها یبرگزار -

تهران به منظور شفاف  یها و مطالبات شهردار یدارائ ییاحکام صادره، شناسا اراتیاخت ضیا، رهنمودها، تفوبخشنامه ها، دستورالعمله سینو شیپ هیته -

 . یانضباط مال ،یساز

 به منظور رفع موارد مندرج در گزارشات حسابرس مستقل منتخب شوراء .  یجلسات هفتگ یبرگزار -

 تهران.  یشهردار 1381و 1382 یسال مال یبرا یقیو تلف یبیترک ،یعیتجم یمال یصورتها هیدر ته یهمکار -

 تهران.  یوابسته به شهردار یسازمانها ، شرکتها ، واحدها یمال یصورتها یبررس -

 یجهت دستگاهها و نهادها یحسابدار یرهنمودها هیدر خصوص ته یسازمان حسابرس یو حسابرس یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهیبا کم یهمکار -

 . ی، دولت یعموم

 تابعه.  یدر خصوص شرکتها ، سازمانها و مناطق و واحدها یگزارشات محرمانه ، خاص ، ضمن هیته -

، کنترل ، ارتقاء  یابیبه منظور ارز تیریمد یحسابرس یتابعه بر مبنا ی( چهار ماهه و هشت ماهه  جهت مناطق و واحدهای) مبحث یلیکارنامه تحل ارائه -

 . یمال اتیعمل یده

 . یتعهد یحسابدار ستمیبه منظور بهبود س یو مال یاعم از نرم افزار یوتخصص یفن یها تهیکم لیتشک -

 خودرو.  رانیا یتهران با گروه صنعت یشهردار نیمابیمطالبات ف نییگزارش درخصوص تع هیته -

 ام شده خارج از ضوابط. انج یپرداختها نیو همچن یکارگزار یانجام شده سازمان امالک به شرکتها یگزارش درخصوص پرداختها ارائه -

 امالک واقع در طرحها . نیمالک ،یو حقوق یقیاطالعات درخصوص مطالبات اشخاص حق هیته -

 از پرونده ها و ...  یتهران در تعداد یاحقاق حقوق شهردار یریگیپ -

 .  نوستمنتیتوافقات ، مطالبات شرکت کنز ا فیتکل نییو تع یبررس -

 . 1382 یسال مال یسابهابستن ح یدستورالعمل نحوه  هیته -

 . یدولت یتهران از دستگاهها یاطالعات در خصوص مطالبات شهردار یآور جمع -

 . یمال اتیموجود در عمل یهاییدر ارتباط با رفع نارسا یو مشورت یفیک تهیجلسات کم یبرگزار -

 واحدها. یاز پرسنل مال یو تعداد یجهت حسابرسان داخل یآموزش یکالسها یو برگزار یزیبرنامه ر -
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  و وصول درآمد صیاداره کل تشخ
 

 

 29در سال و وصول درآمد صیاداره کل تشخاهم فعالیت 

 اخذ مصوبات از شورای اسالمی شهر تهران و اجرای آن

 جوز اخذ عوارض استقرار شعب، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهرانم -

 و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران اصالحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل ، آنتن -

 اصالحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران "اصالحیه مصوبه  -

 اصالحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران -

 فه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگاصالحیه مصوبه ارزش واگداری امتیاز تراکم و تعر -

 ( جرائم دیرکرد( %59مجوز اعطای تسهیالت تشویقی )عدم دریافت پنجاه درصد)  -

 مجوز تسهیالت تشویقی اسناد نکول شده -

 سایر موارد

 درآمدها و احکام درآمد ینیب شیتهران در بخش پ یپنج ساله شهردار یاتیبرنامه عمل هیدر ته یهمکار -

 پسماند تیریخدمات مد یو بها شهیکسب و پ ،ینوساز یعوارض ها یخوش حساب زیامور مربوط به جوا یارت و برگزارنظ ت،یریمد -

 الیر اردیلیم 21،566وصول عوارض متمرکز به مبلغ  -

 توسط اداره کل داریپا یمرتبط با طرح جامع درآمدها یپروژه مطالعات 3 یفراخوان و اگذار -

 مرکز مطالعات و نظارت بر آن قیخدمات پسماند از طر تیریمد یذ بهااخ یپروژه سامانده یواگذار -

 بیجهت تصو ربطیو ارسال به مراجع ذ هایدولت و شهردار یروابط مال ییبا زآرا حهیال یینها یبررس -

 شنهاداتیکار گروه نظام پ یدرآمد شنهاداتیو اظهار نظر در خصوص پ یبررس -

 1382سال  یتهران و متمم درآمد یشهردار 1383سال  یبودجه درآمد هیته -

 جامع درآمد امالک ستمیدر س 1382امالک سال  ینمودن دفترچه ارزش معامالت ییاجرا -

 گانه 22آن در مناطق  ییاجرا یو نقشه ها 5ماده  ونیسینمودن مصوبات کم یستمیس -

 یضوابط و صدور پروانه شهرساز نیاداره کل امور مناطق و اداره کل تدو یبا همکار یمحدوده نواح یو بازنگر قیتطب -

کار بر امالک بدهکار  انیکه امکان صدور پا یبه گونه ا یشهرساز یپرونده ها یبر رو داریعوارض پا یبده کیستماتیس یفراهم نمودن امکان بررس -

 نباشد. سریم

 فقره 859بالغ بر  77ماده  ونیسیاز کم یپرونده ها و اخذ را یبررس -

 کل کشور 1382در قانون بودجه سال  دیتهران مق یارشهرد یسهم درآمد یریگیپ -

 عامل طرف قرارداد یقبوض عوارض در بانک ها یکیالکترون یپرداخت ها هیو کنترل کل رتی، رفع مغا یبررس -

 عامل یوصول نزد بانک ها انیاسناد در جر یکیوصول الکترون افتیدر ندیفرآ یریگیو پ یبررس -

 مصوبات از مناطق و اداره کل یریگیتهران و پ یشهردار کار گروه وصول مطالبات یبرگزار -

 آموزش بازدید یکسان به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تهیه برنامه نرم افزاری محاسبه عوارض نوسازی -
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 (الیر اردیلی)ارقام به م21-29 سالهای انیشده  تا پاوصول یدرآمد نقدمقایسه 

 واحد
در آمد مصوب 

 21نقدی 

ب در آمد مصو

 29نقدی 

درآمد نقدی 

شده سال وصول

21 

درآمد نقدی 

شده سال وصول

29 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  سال 

21 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  

 29سال

درصد تغییر 

درآمد نقدی 

 وصول شده 

29-21 

 3 198 199 7536 7396 6825 6734 1منطقه 

 54 192 92 5548 3582 5436 4393 2منطقه 

 15 89 194 6932 5252 6175 5942 3منطقه 

 21 87 114 4111 3499 4256 2878 4منطقه 

 -25 86 148 4139 5489 4283 3699 5منطقه 

 19 114 134 3935 3597 3354 2622 6منطقه 

 18 122 125 2919 1686 1655 1359 7منطقه 

 9 87 199 867 984 889 927 9منطقه 

 13 86 83 412 364 429 383 8منطقه 

 41 125 121 597 415 468 343 19منطقه 

 5 78 86 911 768 1927 787 11منطقه 

 55 197 89 2391 1493 2146 1515 12منطقه 

 5 192 198 595 558 573 514 13منطقه 

 4 127 124 798 761 629 614 14منطقه 

 7 119 123 664 618 562 594 15منطقه 

 21 199 113 633 523 597 464 16منطقه 

 14 95 191 425 373 488 368 17منطقه 

 13 99 196 621 557 797 525 19منطقه 

 11 96 194 348 314 494 393 18منطقه 

 -7 199 123 571 617 529 593 29منطقه 

 9.64 194 119 789 795 758 715 21منطقه 

 22 99 89 1897 1598 2149 1618 22منطقه 

 12 192 111 45631 49973 44548 36785 جمع

 واحد
در آمد مصوب 

 21نقدی سال

در آمد مصوب 

 29نقدی سال

درآمد نقدی 

شده سال وصول

21 

درآمد نقدی 

شده وصول

 29سال

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  سال 

21 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  

 29الس

درصد تغییر 

درآمد نقدی 

 وصول شده 

29-21 

 39 195 119 21566 16558 29615 15955 کل درآمداداره

 -29 76 118 5724 7147 7599 6999 اعتبارات

کمکهای اعطابی 

دولت و سازمانهای 

 وابسته

9 9 9 9 9 9 9 

 13 199 112 72818 64579 72664 57959 جمع

جمع با لحاظ مازاد 

 ره قبلدرآمد دو
    9   

  .بر اساس تراز موقت می باشد 29حسابهای سال 
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 (الیر میلیاردمبالغ به  ) 21-29سال های  انیدرآمد غیرنقدی منتهی به پامقایسه 

 شرح
درآمد مصوب غیر 

 21نقدی سال

درآمد مصوب 

غیر نقدی 

 29سال

وصولی قابل 

 21تخصیص 

وصولی قابل 

 29تخصیص 

درصد تحقق قابل 

 21تخصیص سال

 مصوب

درصد تحقق 

قابل تخصیص 

به 29سال

 مصوب

درصد تغییر 

درآمد 

غیرنقدی 

وصولی قابل 

 تخصیص

29-21 

 34- 119 188 11957 17845 19769 8992 1منطقه 

 98 131 196 14829 7977 11326 7442 2منطقه 

 4 97 197 5374 5156 6144 4938 3منطقه 

 5 91 195 4522 4316 5589 4117 4منطقه 

 37- 68 127 4184 6696 6991 5183 5ه منطق

 16 195 145 5912 4396 4776 2868 6منطقه 

 5- 197 152 2192 2213 1866 1453 7منطقه 

 77- 65 116 1911 4367 1564 3765 9منطقه 

 66 144 128 917 481 565 391 8منطقه 

 4- 92 124 285 396 369 247 19منطقه 

 4 85 122 989 963 849 799 11منطقه 

 12 99 193 2978 2574 3577 2498 12منطقه 

 8- 69 192 392 429 561 413 13منطقه 

 33 119 143 542 498 489 297 14منطقه 

 37- 138 314 411 648 286 297 15منطقه 

 38- 72 169 458 747 635 465 16منطقه 

 51 116 85 553 366 476 395 17منطقه 

 14- 67 195 944 876 1255 829 19منطقه 

 29 78 87 581 484 752 511 18منطقه 

 89 84 78 746 376 786 479 29منطقه 

 44 126 128 1263 975 888 678 21منطقه 

 46 124 198 7896 5439 6385 5999 22منطقه 

 9.3- 192 139 67579 67762 66312 51859 جمع
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 (الیر میلیاردمبالغ به  ) 21-29سال های  انیمنتهی به پا مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی مقایسه 

 نام واحد

مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی 

 21سال 

مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی 

 29سال 
 درصد تغییر

 تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب

 26- 17- 12 119 18383 17683 149 23235 15736 1منطقه 

 26 75 38 122 29469 16762 87 11671 12925 2منطقه 

 11- 12 25 82 11496 12318 193 19219 8991 3منطقه 

 18- 12 38 99 9633 8946 198 7715 7986 4منطقه 

 41- 31- 17 99 9332 19374 136 12991 9973 5منطقه 

 16- 24 47 198 9947 9139 128 7149 5541 6منطقه 

 14- 12 28 114 4129 3621 132 3696 2993 7منطقه 

 34- 63- 44- 77 1877 2562 116 5398 4582 9منطقه 

 18 52 29 124 1228 883 194 997 774 8منطقه 

 13- 22 41 196 991 928 122 729 589 19منطقه 

 18- 5 31 97 1798 1867 199 1629 1487 11منطقه 

 11- 29 43 89 5199 5723 191 4938 4994 12منطقه 

 19- 9.1- 22 95 867 1134 194 869 827 13منطقه 

 13- 14 39 129 1331 1119 139 1179 951 14منطقه 

 1- 29 21 125 1975 959 126 984 711 15منطقه 

 14- 14 32 98 1982 1222 193 856 828 16منطقه 

 2 32 28 199 879 875 89 738 754 17منطقه 

 29- 3- 35 75 1465 1862 194 1513 1453 19منطقه 

 19- 16 42 91 849 1156 88 999 914 18منطقه 

 2- 33 35 88 1317 1324 191 899 891 29منطقه 

 1- 25 26 117 2953 1759 119 1649 1384 21منطقه 

 13 49 31 115 8912 9543 192 6636 6518 22منطقه 

 14- 9 25 192 113293 119961 119 194571 99745 گانه22جمع مناطق 

 5- 39 37 195 21566 29615 119 16558 15955 اداره کل درآمد

 42- 29- 25 76 5724 7599 132 7987 6999 اعتبارات

 های دولت و ...کمک
   

9 9 9    

 -72 8 27 191 149483 139876 369 128927 198999 جمع کل
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 ( الیر اردیلی)مبالغ به م 33-29در سال های تهران  یشهردار ینقد ریو غ یدرآمد نقد 

 عنوان

 کل غیر نقدی نقدی

درآمد 

 مصوب
 درصد تحقق وصولی

درآمد 

 مصوب
 درصد تحقق وصولی

درآمد 

 مصوب
 درصد تحقق وصولی

 95 61316 72997 99 27835 31439 92 33391 49657 99سال 

 111 92541 74617 137 46991 34317 99 35669 49399 98سال 

 81 94616 82837 85 39396 49982 97 46319 52945 89سال 

 123 135151 198678 131 67891 51939 116 67179 57948 81سال 

 191 149483 139876 192 67574 66312 199 72818 72664 82سال

 درصد تغییر

82-81 
26 9 -14 29 -9.69 -22 27 4 -19 

 

 )میلیارد ریال( 33-29آمار وصولی درآمدها و منابع نقدی درسال های 

 وصولی مصوب سال
صولی به و تحقق

 مصوب

درصد تغییربه سال 

 قبل

94 14396 13239 82 - 

95 19769 18599 194 47 

96 29989 31291 199 69 

97 36489 27747 76 11- 

99 49657 33391 92 29 

98 49399 35669 99 7 

89 52945 46319 97 39 

81 57948 67168 116 45 

82 72664 72818 199 9 

 درصد تغییر

82-81 
26 8 -14 -92 

 قطعی نمیباشد 29بر اساس تفریغ بودجه میباشد سال  21-33آمار وصولی نقدی از سال 

 



 صاد شهری حوزه معاونت مالی واقت

 36                                                                                                                           ت شهرداری تهران             سازمان فناوری اطالعات و ارتباطا
 

 32-29درآمد های پایدار و ناپایدار شهرداری تهران در سال های  

نوع 

 درآمد

 درصد تغییر 29سال 21سال  21سال  32سال 

 مبلغ

)میلیارد  

 ریال(

سهم 

 )درصد(

 مبلغ 

)میلیارد 

 ریال(

 سهم 

 )درصد(

 مبلغ

)میلیارد  

 ریال(

 سهم 

 )درصد(

 مبلغ

)میلیارد  

 ریال(

 سهم

 )درصد(

 مبلغ

 

)میلیارد 

 ریال(

سهم 

 )درصد(

 8 23 36 26559 33 21599 33 15148 32 11568 پایدار

 -4 9 64 46368 67 43979 68 31514 69 24989 ناپایدار

جمع کل 

 درآمد نقدی
35669 199 45948 199 64579 199 72818 199 13 9 

 بر اساس تراز موقت تهیه شده است.    29سال

 

 )میلیارد ریال( 36-29های درآمدهای پایدار شهرداری در سال

 29 21 21 32 33 31 35 36 سال
درصد 

 تغییر

 23 26559 21599 15148 11568 6937 3895 3288 2475 داریدرآمد پا

 8 36 33 33 32.4 19.1 14.1 19.6 12.68 یوصول سهم

 -45 23 42 31 82 55 19 33 14 داریآمد پا ردرییتغ درصد

  8 9 2 78 29 33 -16 -16  یوصول رسهمییتغ درصد

 

 (  الیر ونیلی( )م ی)خارج میمستق ریغ  یقسمت متفرقه درآمدها

 21سال 32سال عوارض و نوع درآمد

درصد 

 21سال تغییر

درصد 

 29سال تغییر

درصد 

 تغییر

21-32 21-21 29-21 

ماده  3سهمیه از عوارض)موضوع تبصره 

 (قانون مالیات بر ارزش افزوده41
195663 19695 -92 127553 593 244671 82 

 149 41551 4- 16723 19 17364 15751 عوارض گذرنامه

 58 278981 167 175552 12- 65658 74681 عوارض بلیط هوایی

 219 211559 17- 66371 15 78649 68594 حق الثبت دفاتر اسناد رسمی9درصد 

(قانون 38ماده 2سهمیه از عوارض)موضوع تبصره

 مالیات بر ارزش افزوده
498571 659974 33 376961 -42 947269 125 

 27 19599679 52 14596936 128914 8693472 7439 عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

 44 6995 39- 4216 279 6952 1951 عوارض گواهینامه

 32 29219996 47 15353312 1266 19441764 764468 جمع

 نهایی نیست(1382)تراز حسابهای سال 
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 واحد صدور برچسب

 21سال 32سال عنوان
 درصد تغییر

21-32 
 21سال

 درصد تغییر

21-21 
 29سال

 درصد تغییر

29-21 

 -38 1746 -86 2976 492 69599 11772 برچسب تهران

 یوتریکامپ لیشده شهرستان در فا قبوض پرداخت جادیواحد ا

 21سال 32سال عنوان
 درصد تغییر

21-32 
 21سال

 درصد تغییر

21-21 
 29سال

 درصد تغییر

29-21 

قبوض ایجاد شده در فایل 

 )شهرستان(
3145 639 78- 1275 199 2439 81 

 پانچ شده یهاهیفریواحد سورت ش

 21سال 32سال عنوان
 درصد تغییر

21-32 
 21سال

 یردرصد تغی

21-21 
 29سال

 درصد تغییر

29-21 

  - 38 462 -85 332 7689 تعداد شیفریه

  - 47 985 -88 699 229862 تعداد فیش)موتورسیکلت(

 واحد صدور مفاصاحساب

 21سال 32سال عنوان
 درصد تغییر

21-32 
 21سال

 درصد تغییر

21-21 
 29سال

 درصد تغییر

29-21 

 -37 1937 -25 2839 -72 3815 14368 تعداد مفاصه حساب صادره

 یگانیواحد با

 21سال 32سال عنوان
 درصد تغییر

21-32 
 21سال

درصد 

 تغییر

21-21 

 29سال
 درصد تغییر

29-21 

 18 2293 294 1951 -73 699 2258 رفع مغایرت و اصالح پالک

   9 9 9 9 9 صدور گواهی پالک شهرستان

نامه جوابیه شهرستان و دفاتر 

 اسناد رسمی
193 182 96 295 49 15 85- 

 اداره خزانه

 21سال 32سال عنوان
 درصد تغییر

21-32 
 21سال

درصد 

 تغییر

21-21 

 29سال
 درصد تغییر

29-21 

 -4 1445 -54 1595 -13 3394 3783 تعداد بلیط مصرفی )هزار(

  یحوزه معاونت فن

 21سال 32سال موارد مورد نظر
 درصدتغییر

21-32 
 21سال

 درصدتغییر

21-21 
 29سال

 رصد تغییرد

29-21 

کارشناسی  واظهارنظر 

 پرونده های  مناطق
299 195 75- 196 42- 393 196 

مکاتبه وعودت پرونده 

 های  ارجاعی  به مناطق
19 39 66 999 2566 841 19 

انعکاس صورتجلسات 

دریافت شده ازکمیسیون 

 های  مذکور

25 23 9- 21 9- 29 -5 
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  یدرآمد نوساز

 21سال 32سال درئوس وظایف و عملکر

درصد 

 تغییر

21-32 

 21سال

درصد 

 تغییر

21-21 

 29سال

 درصد

 تغییر

29-21 

پاسخ نامه ها واصله از دادستانی  و 

دادگاه های  انقالب اسالمی مرتبط با اصل 

44 

26 26 9 21 29- 12 43- 

تحویل فرمهای  تفکیک آپارتمانها و 

 اراضی  از ادارات ثبت )فقره(
23 9 - 9 9 3 3 

   9 9 9 9 9 ونده های ارسالی از مناطقپر

 148 1735 29 685 49 575 396 مکاتبه با مناطق

 31 195 166 99 499 39 6 مکاتبات با معاونت مالی و اداری

صدور مفاصا حساب نوسازی جهت 

امالک متعلق به دستگاههای دولتی و 

 غیرها

9 9 9 9 9 9 9 

مکاتبه در زمینه هماهنگی با سازمان 

 ری اطالعات و ارتباطاتفناو
32 239 643 421 76 222 47- 

 9 9 9 9 9 9 9 پرونده های ارسال شده به مناطق

بررسی و جوابیه شکایتهای مردمی و 

 ارگانها
28 239 729 199 25- 125 39- 

 -22 67 9.9 97 199 99 9 شهرسازی

 -43 12 49 21 199 15 9 مکاتبه تامین اجتماعی

 -199 9 -24 18 199 25 9 شدهبررسی امالک تفکیک 

آموزش و پرورش مناطق  %5آمار 

 )تعداد(
 143597 - 195453 27- 84547 19- 

 55 182244477487 15 123695791997 _ 197269479351  آموزش و پرورش مناطق)مبلغ( %5آمار 
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 نقشه بلوکها وبارسنها

 شرح

 29سال 21سال  21سال  29حریم در سال  21حریم در سال  21حریم در سال 

 تعداد ملک تعداد بلوک
تعداد 

 بلوک
 CISتعداد تعداد ملک تعداد ملک تعداد ملک

 319 463 82 545 231 545 231 542 231 1منطقه 

 362 497 199 49 45 49 45 48 45 2منطقه 

 198 114 41   9 9 9 9 3منطقه 

 283 295 51 224 15 224 15 298 15 4منطقه 

 432 526 199 1283 172 1283 172 2963 172 5منطقه 

 67 136 37   9 9 9 9 6منطقه 

 26 78 13   9 9 9 9 7منطقه 

 48 79 19   9 9 9 9 9منطقه 

 18 22 2    9 9 9 8منطقه 

 57 83 15   9 9 9 9 19منطقه 

 124 129 18   9 9 9 9 11منطقه 

 175 141 14   9 9 9 9 12منطقه 

 39 23 6 2922 158 2922 158 2969 158 13منطقه 

 63 61 25 8 2 8 2 8 2 14منطقه 

 623 498 35 14854 969 14854 969 16199 969 15منطقه 

 67 51 5   9 9 9 9 16منطقه 

 36 71 15   9 9 9 9 17منطقه 

 325 311 89 5991 189 5991 189 5263 189 19منطقه 

 191 176 19 5354 332 5354 332 5172 332 18منطقه 

 253 168 61 8939 655 8939 655 9953 668 29منطقه 

 127 129 28   9 9 9 9 21منطقه 

 172 227 72 197 196 197 196 186 196 22منطقه 

 3899 4234 959 38467 2775 38467 2775 49694 2798 جمع
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 یزیستاد مم
 29) برداشت  و ثبت اطالعات (سال یزیمم  یدانیم اتیعمل

 شرح
 های موجود در سیستمرمتعداد ف

 جمع
 ملک آپارتمان غیرمسکونی

 166849 38637 198846 17357 1منطقه 

 249111 55919 199542 4558 2منطقه 

 179496 31564 116217 39625 3منطقه 

 392656 93671 175388 43596 4منطقه 

 264598 48663 182354 22482 5منطقه 

 199849 29813 194199 47947 6منطقه 

 294955 41291 127122 36452 7منطقه 

 164946 45858 88764 19323 9منطقه 

 58494 22435 26874 8885 8منطقه 

 153939 46492 99863 19465 19منطقه 

 157461 36972 94987 37282 11منطقه 

 236219 47292 51796 137159 12منطقه 

 195994 39751 69557 13686 13منطقه 

 295871 56139 139257 18576 14منطقه 

 197289 94269 63812 38119 15منطقه 

 88397 43219 33199 22898 16منطقه 

 77691 49538 15231 21931 17منطقه 

 129898 59763 36291 33845 19منطقه 

 68263 28963 25659 13759 18منطقه 

 111697 45489 45799 29498 29منطقه 

 48326 17422 24725 7178 21منطقه 

 34533 13779 16888 3756 22منطقه 

 3379355 849118 1917944 629382 82جمع  کل سال 

 3994129 832955 1449198 623976 81جمع  کل سال 

 98862 58694 299 28889 89جمع  کل سال 

 باشدمربوط محدوده می 81و 89آمار سال  -

 ممیزی انجام نشده است . 82در سال -
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 یکل حقوق اداره

 

 

 32-29عملکرد امور دیوان عدالت اداری درسال های 

 29سال 21سال  21سال  32سال عنوان
درصد 

 تغییر

 6- 1971 1881 2336 4124 تعداد شکایات مطروحه علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری

 41- 1219 2976 1917 2574 تعداد پرونده های مختومه

 51- 695 1234 1956 1561 هران از سوی شعب دیوان عدالت اداریآراء ابالغ شده له شهرداری ت

 34- 557 942 761 1913 آراء ابالغ شده علیه شهرداری تهران از سوی شعب دیوان عدالت اداری

 71- 5 17 1 6 درصد نسبت ارزش مالی آراء علیه به کل آراء  صادره از سوی دیوان عدالت ادرای

 21 88 92 88 88 ه به کل آراء  صادره از سوی دیوان عدالت ادرایدرصد نسبت ارزش مالی آراء ل

 19- 733 981 1128 1413 تعداد دستور موقت صادره

 22- 124 159 246 388 تعداد موارد رد دستورموقت

 

 32-29عملکرد امور دعاوی درسال های

 درصدتغییر 29سال 21سال  21سال  32سال عنوان

ی شهرداری تهران و دفاع از دعاوی مطروحه تعداد دعاوی مطرح شده از سو

 علیه شهرداری در محاکم عمومی
5873 4829 3973 11346 183 

 89 1829 874 864 919 تعداد دعاوی مختومه

 9 631 639 376 528 تعداد آراءقطعی له شهرداری صادره از محاکم عمومی

 62- 1927895 2735549 2968953 3899369 ن ریال(ارزش ریالی آراءقطعی له شهرداری صادره از محاکم عمومی)میلیو

 49 499 344 326 195 تعداد آراءقطعی علیه شهرداری صادره از محاکم عمومی

 97- 691287 4734331 1946931 1912485 ارزش ریالی آراءقطعی علیه شهرداری صادره از محاکم عمومی)میلیون ریال(

ه کل آراء صادره از محاکم درصد نسبت ارزش مالی آراء علیه شهرداری ب

 عمومی
21 27 15 22 -88 

 88- 79 95 73 78 درصد نسبت ارزش مالی آراء له شهرداری به کل آراء صادره از محاکم عمومی

 56 3989 2599 5668 9394 تعداد چکهای وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 91- 129913 691719 991992 1742246 مبالغ چکهای وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 398 352 96 481 21 ماده در دادسرا 8تعداد پرونده های اعمال 
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 32-29عملکرد امور کمیسیون ها و قراردادها درسال های 

 29سال 21سال  21سال  32سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 59- 3 6 7 17 تعداد جلسات کمیسیون حل اختالف

 17- 39 36 44 82 یون حل اختالفتعداد پرونده های مطرح شده در کمیس

 11- 34 39 25 53 تعداد جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون حل اختالف

 16- 43 51 38 198 تعداد پرونده های مطرح شده در کمیته کارشناسی

 4 2167 2995 1445 1914 حضور نماینده حقوقی در جلسات مناقصات شهرداری

 49- 248 499 325 172 ت شهرداریحضور نماینده حقوقی در جلسات مزایدا

ح در اداره کل حقوقی به منظور کاهش حجم دعاوی و ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان اقدام به حل وفصل تعدادی از پرونده های حقوقی از طریق طر

 کمیسیون حل اختالف شهرداری نموده است.

 

 32-29عملکرد امور استعالمات در سال های 

 29سال 21سال  21سال  32سال عنوان
درصد 

 تغییر

 5- 269 274 343 347 تعداد کل استعالمات مطروحه

 5- 269 274 336 347 تعداد کل استعالمات پاسخ داده شده

 275 15 4 3 6 استعالمات دفتر شهردار تهران

 2 194 192 123 131 تعداد استعالمات شهرداری های مناطق

 24- 32 42 92 64 تعداد استعالمات  معاونت های شهرداری

 11- 81 192 115 134 تعداد استعالمات ادارات کل و سازمانها

 25- 19 24 29 12 تعداد استعالمات مراجع خارج از شهرداری

کاهش  جهیو در نت یکرد شهرداراقدامات و عمل هیواحد در کل هیرو جادیدر ا یکارآمد با هدف رفع ابهامات قانون یحقوق یصدور بخشنامه ها و دستورالمعل ها ریاخ یدر سالها

 حجم استعالمات مؤثر بوده است.
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 سازمان ها یمجامع و شوراها امور اداره کل

 
 29اهم فعالیت های اداره کل مجامع در سال

 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران  و تعیین حقوق و مزایای مدیران آنها - -

 سیستم کدینگ در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهرانیکپارچه سازی - -

 اجرای سیستم بهای تمام شده در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران- -

 ادامه شفاف سازی و رفع اختالف مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی -

 کامل مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران ادامه اجرای - -

 تهیه صورتهای مالی تجمیعی و تلفیق مدیریتی برای سازمانها و شرکتهای تابعه تهران - -

 تقلیل زمان برگزاری مجامع شرکتها و شورای سازمانهای تابعه شهرداری تهران- -

الف: بودجه مورد نیاز شورای شهر برابر فرمتهای ارائه شده از آن شورا. ب: بودجه عملیاتی برای استفاده تهیه دو مدل بودجه برای سازمانها و شرکتها  - -

 در مجامع شرکتها و شورای سازمانها

 رسیده است 82درصد در سال  98به   94شفاف سازی صورتهای مالی سازمانها و شرکتها به نحوی که از صفر درصد در سال - -

 های مالی و معامالتی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهرانبررسی آئین نامه - -

 بررسی و پیگیری مطالبات معوقه مالیاتی نظیر تجمیع عوارض و ...- -

  زمانها وعقد دو فقره توافقنامه با سازمانهای مالیاتی و بیمه ای جهت جلوگیری از عملیات اجرایی علیه یکدیگر و رفع مغایرت حساب بین مناطق، سا- -

 شرکتهای تابعه شهرداری تهران با سازمانهای اشاره شده

 

 ) )ارقام به میلیارد21-29و بیمه در سال های  فعالیتهای اداره کل امور مجامع در جهت تقلیل بدهیهای مالیاتی

 81سال

  پرداختی توسط شهرداری  طی بررسی انجام شده کاهش  مورد ادعای حوزه های مالیاتی

1926 1371 455 

 پرداختی توسط شهرداری طی بررسی انجام شده کاهش مورد ادعای سازمان تأمین اجتماعی

2199 1126 

395 

 در دست رسیدگی 598

 82سال

  پرداختی توسط شهرداری  طی بررسی انجام شده کاهش  مورد ادعای حوزه های مالیاتی

1699 581 253 

 پرداختی توسط شهرداری بررسی انجام شدهطی  کاهش مورد ادعای سازمان تأمین اجتماعی

989   235 
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 36-29های تابعه  سال های ها و شرکتدرصد گزارش مطلوب سازمان

 سال
ها و مجامع سازمان تعدادکل

 هاشرکت

 های مطلوبها و شرکتجمع سازمان

 درصد تعداد

95 67 6 7 

96 74 29 49 

97 73 32 53 

99 53 33 71 

98 47 32 99 

89 45 49 89 

81 47 44 85 

82 49 35 98 

 

 21-29در سال  سازمانها و شرکت ها یا مهیو ب یاتیمال یتعداد پرونده ها

 مناطق شرکت ها سازمان ها عنوان

 89سال 
 35 69 65 مالیات

 19 35 39 بیمه

 81سال 
 45 65 79 مالیات

 25 49 35 بیمه

 82سال 
 59 79 99 مالیات

 45 45 49 بیمه

 81-82درصد تغییر
 11 9 14 مالیات

 99 13 14 بیمه

 89-81درصد تغییر
 28 9 9 مالیات

 159 14 17 بیمه
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 سازمان امالک و مستغالت

 
 29در سال مناطق یعمران یامالک و مستغالت واقع در طرحها دیآمار توافقات خر

 تعداد توافق منطقه

مساحت عرصه 

 خریداری شده

 ) متر مربع (

 اعیان خریداری شده )متر مربع (مساحت 

 جمع سایر صنعتی اداری تجاری مسکونی

1 87 48797 19653 332 9 9 72 11957 

2 195 116196 15762 439 9 44 895 17148 

3 17 6549 7751 196 9 9 9 7837 

4 32 29188 2637 9 9 1687 99 4414 

5 42 43876 696 9 9 9 9 696 

6 18 4697 2398 1939 9 9 52 4278 

7 99 8244 11591 2334 9 39 9 13965 

9 39 14913 2527 671 73 9 9 3271 

8 39 1831 1992 1986 132 9 447 3557 

19 97 6295 7974 1991 9 79 1499 19513 

11 36 4829 6489 953 9 9 9 7343 

12 36 8372 32532 5788 9 9 9 39331 

13 71 8954 2454 1978 77 868 361 5749 

14 119 16598 8992 1991 9 269 5967 16289 

15 179 151286 9949 6194 9 81 2197 16342 

16 49 6592 4733 181 194 9 7 5935 

17 35 17961 2773 6344 9 9 136 8253 

19 63 122543 1832 1292 9 51 443 3799 

18 38 161956 219 17 9 9 359 577 

29 87 434689 6898 9 9 296 9 7115 

21 12 17929 2399 9 9 9 9 2399 

22 76 1488769 5453 9 9 9 9 5453 

سازمان 

امالک و 

 مستغالت

49 111796 896 19 9 9 9 824 

 185147 11597 3434 396 32344 147476 2936753 1386 جمع
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 )میلیون ریال( 29-21در سال های مناطق یعمران یامالک و مستغالت واقع در طرحها دیمارمبلغ توافقات خرآ

 منطقه

 درصد تغییر 29سال 21سال 

 نقدی جمع غیر نقدی نقدی جمع غیر نقدی نقدی
غیر 

 نقدی
 جمع

1 9 4598469 4598469 9 1681657 1681657 _ -62 -62 

2 9 824839 824839 9 1367924 1367924 _ 49 49 

3 9 649269 649269 9 692148 692148 _ 5 5 

4 47999 361529 498329 194437 247793 432229 296 -31 6 

5 393569 1282679 1586229 67676 1368515 1437181 -79 6 -19 

6 9 344599 344599 9 246656 246656   -29 -29 

7 73869 3957679 3131649 38295 491295 529419 -47 -94 -93 

9 61849 599179 579119 176912 38297 215218 194 -82 -62 

8 48679 97169 136929 47899 76855 124963 -4 -12 -8 

19 46399 243919 298389 92853 293387 296359 78 -16 -1 

11 29989 132619 161489 26381 261693 299974 -8 87 79 

12 9 379239 379239 9 346975 346975   -7 -7 

13 73989 1436499 1598489 229256 319819 538166 212 -79 -64 

14 179889 1969199 1231989 77517 569672 639198 -55 -47 -49 

15 157939 2394529 2461559 439692 1312277 1759978 178 -43 -28 

16 63319 179729 242939 79122 79516 149639 23 -61 -38 

17 198699 368959 479739 19669 418496 439966 -93 14 -9 

19 95379 555769 641139 81463 466137 557699 7 -16 -13 

18 22739 225399 249119 51929 312953 363973 124 38 47 

29 155799 515469 671169 189993 386421 584594 27 -23 -11 

21 233719 133599 367219 29495 89399 119783 -99 -32 -69 

22 192689 899699 1993379 89342 5571874 5662316 -12 469 423 

مان ساز

امالک و 

 مستغالت

1629259 1835439 3563699 1139948 291972 1338822 -39 -89 -62 

 23- 25- 19- 18798933 16726733 3963199 25598829 22175189 3414759 جمع
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 32-29در سال های برگزار شده یها دهیآمار مزا

 شرح
 تعداد

 مزایده ها 
 جمع مبلغ فروش)ریال( جمع مبلغ پایه )ریال(

رصد افزایش مبلغ د

 فروش نسبت به پایه

میانگین قیمت 

 مزایده )ریال(

 18236257599 3 927158972599 788728167584 7 98سال

 2338239775 4 114622688888 119317519999 6 89سال

 2953746686 99 351919943654 347851529267 7 81سال 

 2843471667 41929 17669939999 16246699999 3 82سال 

 3 47432 85- 85- 57- غییرتدرصد

 32-29در سال های  مار عملکرد ارزیابی قیمت امالک و مستغالتآ
 رییدرصدتغ 29سال 21سال  21سال  32سال  شاخص عملکرد

 1 2979 2955 2989 1636 تعداد ارزیابی قیمت انجام شده )فقره(

 99 63 35 9 39 ارزیابی قیمت بررسی و اعاده شده)فقره(

 15- 1159 1359 399 35 داد صورت جلسات ارزیابی ملک )صورتجلسه(تع

 3- 261 269 399 21 ارزیابی اجاره بهای مستغالت شهرداری)فقره(

 98 899 475 449 59 بازدید از ملک )مورد(

 32-29در سال های  آمار عملکرد امور فنی
 رییدرصدتغ 29سال 21سال  21سال 32سال  شاخص عملکرد

امالک و مستغالت از لحاظ تعیین وضعیت موجود،وضعیت مسیل ، متروکه  از بازدید

 و...)مورد(
2962 199 299 169 29- 

 -19 45 59 199 125 و ترسیم کروکی  انفرادی )مورد( مساحی

 -199 19 15999 99999 29999 عملیات نقشه برداری پروژه های متعدد )متر مربع( انجام

 32-29ای در سال ه مار عملکرد حقوقیآ
 رییدرصدتغ 29سال  21سال  21سال  32سال  شاخص عملکرد

بررسی و اقدام حقوقی راجع به پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری و ارسال آنها 

 به اداره کل حقوقی )مورد(
129 275 46 75 63 

بررسی و اعالم نظر حقوقی راجع به پرونده های مطروحه در سازمان امالک ومستغالت 

 مورد()
47 159 235 375 69 

 33-29در سال های  آمار عملکرد روابط عمومی
 رییدرصدتغ 29سال  21سال  21سال  32سال  شاخص عملکرد

 68 27 16 23 18 برگزاری جلسات مالقات مردمی مدیر عامل امالک و مستغالت)جلسه(

 22- 2899 3999 9493 449 راهنمایی ارباب رجوع به صورت حضوری و غیرحضوری )نفر(

 19 139 119 154 167 پیگیری درخواست ارباب رجوع در مالقات مردمی)نفر(

 17- 199 129 95 68 اطالع رسانی از طریق تابلو اعالنات در خصوص تبریک، تسلیت، حدیث و غیره)مورد(

 8- 69 66 69 59 تهیه و نصب پالکارد باتوجه به مناسبتهای ملی و مذهبی )مورد(

 9 49 49 43 46 رت عاشورا)جلسه(برگزاری زیا

 59 19 12 15 4 ) اعیاد ، ایام سوگواری و غیره ( )جلسه(ری مراسم درخصوص مناسبتهای مختلفبرگزا

 29 89 75 498 392 )مورد( 1999رسیدگی به پیامهای 
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 32-29در سال های  اسناد امالک و مستغالت میو تنظ یمار عملکرد امور ثبتآ

 29سال 21سال 21سال 32سال شاخص عملکرد
درصد 

 تغییر

قانون  149و 147ثبت اعتراض و جلوگیری از تصرف امالک شهرداری در اعمال مواد 

 زمین شهری)مورد(
76 18 8 36 399 

 164 37 14 27 23 ماده واحده قانون زمین شهری )مورد( 6پیگیری اخذ حقوق شهرداری بابت تبصره 

 58- 119 295 331 5 )مورد(  یهردارواطالح سند امالک ش تیاخذ سند مالک

اخذ حقوق شهرداری بابت مسیل متروکه ، گذر ، تپه و ... ناشی از واگذاریهای  پیگیری

 زمین شهری)مورد(
3 9 17 12 28- 

 5 229 219 175 295 گزارش از پرونده ثبتی امالک )مورد( تهیه

 93 176 86 118 249 ه(آخرین وضعیت ثبتی امالک از ادارات ثبت اسناد )فقر استعالم

 -76 4 17 3 19 نقشه های ثبتی از ادارات ثبت )نقشه( اخذ

 -199 9 26 1 9 و پیگیری به منظور تفکیک امالک شهرداری )مورد( مکاتبه

 199 42 21 34 46 آگهی های تحدید حدود به مناطق )مورد( ارجاع

 55 295 194 98 169 قطعی اسناد وکالتی بنام شهرداری)مورد( انتقال

پرونده های دو امضاء برای انتقال ملک به غیر )ارسالی ازمناطق شهرداری و  تائید

 سازمانهای وابسته()فقره(
698 748 749 495 34- 

 199 224 99 99 242 امالک به شهرداری )مورد( انتقال

 43- 156 274 113 29 امالک شهرداری به غیر)مورد( انتقال

 -99 2 19 5 5 به متقاضیان)مورد( رسمی حقوق متروکه ها صلح

 299 3 1 9 2 رهن اسناد در رهن در ارتباط با بدهیهای افراد به شهرداری )مورد( فک

 32-29در سال های  امالک و مستغالت یآمار عملکرد سامانده

 29سال 21سال 21سال 32سال شاخص عملکرد
 درصد

 تغییر

 -37 49 63 734 1329 تهیه و ارائه مشخصات مستغالت قابل فروش)فقره(

 7 456 425 353 529 بازدید امالک و مستغالت جهت بررسی مشخصات و استفاده کننده آنها)مورد(

 56 98 57 38 193 تحویل و تحول امالک متعلق به شهرداری و تنظیم صورتجلسات آن)فقره(

بی و پیگیری تهیه سوابق جهت ارزیابی قیمت امالک یا اجاره بها و ارائه به اداره ارزیا

 تا حصول نتیجه)فقره(
545 293 459 261 42- 

عقد قرارداد اجاره و تشکیل پرونده اجاره امالک در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 وابسته)قرارداد(
49 395 54 129 122 

 35- 71 119 289 64 مکاتبه در خصوص کسر اجاره بها و اجور معوقه بهره برداری از امالک)نامه(

 -199 9 264 - 299 گزارش از سوابق پرونده ای مستغالت و پروژهای مشارکتی)گزارش( تهیه

 -199 9 11 4 9 تعداد جلسات حل و فصل مسائل پروژه های ساختمانی مشارکتی)جلسه(

 -69 321 1999 998 1151 پیگیری و هماهنگی جهت به روز رسانی اطالعات امالک مناطق )مورد(

عقد قرارداد اجاره امالک در اختیار اشخاص حقیقی یا  مکاتبه برای تخلیه یا

 حقوقی)نامه(
194 582 115 314 173 

پیگیری و تهیه جوابیه نامه های ارسالی از ادارات و مناطق در خصوص امالک 

 اختصاصی)مورد(
3997 2982 2999 427 78- 
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 اداره کل منابع انساني 
 10-11های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 شرح ردیف
 درصد 19سال  11سال  10سال 

 تغییر )تعداد( )تعداد( )تعداد(

 10111 11 1 9 استعالم مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی 1

 11 11 11 5 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارکنان قراردادی 2

 39 121 99 16 اعاده به خدمت کارکنان قراردادی 3

 55- 1191 9551 1211 انجام امور مربوط به ارتقاء گروه شغلی و حق جذب کارکنان قراردادی 9

 99 199 55 69 انجام امور مربوط به اعالم عدم نیاز کارکنان قراردادی 5

 59- 351 919 169 دیانجام امور مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان قراردا 1

 1 16152 16191 215 انجام امور مربوط به تمدید قرارداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر )به تعداد واحدها( 5

 19- 953 1951 913 انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری کارکنان قراردادی 6

 116 551 253 363 انجام امور مربوط به خاتمه خدمت کارکنان قراردادی 9

 39- 1351 2211 1531 انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان کار )درخواستهای ارجاعی از طریق خود متقاضیان( 11

 35- 961 1511 551 انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان کار )درخواستهای ارجاعی از طریق مبادی ذیربط( 11

 96- 91 1991 16 انجام امور مربوط به گواهی سوابق خدمت 12

 9 36 35 36 برقراری مزایای ایثارگری کارکنان قراردادی 13

 25 911 311 91 ثبت اطالعات متقاضیان کار در بانک اطالعات 19

 355 551 121 121 عدم تجدید قرارداد 15

 111- 1 62 111 خروج انگیزشی 11

 161 211 93 161 اخذ آزمایش فنی از کارگران جهت تبدیل عنوان شغلی 15

 111 6 9 12 اصالح سوابق خدمتی کارگران رسمی 16

 51- 6 26 16 اصالح مدرک تحصیلی کارگران رسمی 19

 21- 9 5 3 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی 21

 31- 11 23 19 تهیه احکام اعطای مزایای ایثارگری کارگران 21

 90211 931 11 9 ن متعاقب رای کمیته انضباطیتهیه احکام تشویق 0 تنبیه و توبیخ کارگرا 22

 111 6 9 1 رسیدگی به شکایات جانبازان(11تهیه حکم اعاده به خدمت کارگران جانبازان )رای کمیسیون ماده 23

 11 11 11 13 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه کارگران 29

 55- 5 11 11 تهیه حکم مأموریت کارگران 25

 - 1 1 5 کم مرخصی استحقاقی کارگرانتهیه ح 21

 2- 191 193 116 صدور احکام افزایش دستمزد کارگری 25

 15 5 3 5 صدور احکام انتقال داخلی کارگری 26

 9 95 91 111 صدور احکام بازخریدی کارگری 29

 111- 1 9 3 صدور احکام بازنشستگی کارگری 31

 11 255 231 155 صدور احکام تبدیل عنوان شغل کارگری 31

 99- 191 251 61 صدور احکام ترفیع پایه عادی و ایثارگری کارگری 32

33 
تطبیق/ انتقال و تبدیل -صدور سایر احکام کارگری )افزایش گروه شغلی و اعطاء رتبه سوابق/ انتقال

 عنوان و ....(
3 9 31 233 

 93- 152 312 159 صدور احکام ارتقاء رتبه 39

 9- 559 113 556 ایش دستمزد و ترفیع پایهصدور احکام افز 35

 56 153 95 113 قطع(-کاهش-افزایش-صدور احکام مرتبط با عائله مندی )برقراری 31
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 شرح ردیف
 درصد 19سال  11سال  10سال

 تغییر )تعداد( )تعداد( )تعداد(

 151 15 1 93 تهیه گزارش خالصه وضعیت کارگران برای مدیر کل جهت اعالم نظر 35

 26 961 355 552 تعداد مکاتبات محرمانه کمیته انضباط کار 36

 91- 59 92 26 احکام برقراری مزایای ماندگاری شغل 39

 59 211 199 155 تهیه خالصه پرونده کارگران برای تبدیل عنوان 91

 121 22 11 11 مراجعه به مناطق جهت بررسی پرونده کارگران رسمی برای صدور احکام کارگری 91

 1 22 22 131 مراجعه به مناطق جهت بررسی وضعیت حقوقی کارگران شرکت های پیمانکاری 92

93 
بازخریدی0 بازنشستگی0 فوتی0 مستعفی )ارسال -انجام امور مربوط به پرونده پرسنل خارج شده از خدمت 

 پرونده به بایگانی راکد(
995 551 951 -16 

 21- 9 5 15 ی که به خارج از شهرداری منتقل می شوند )ارسال پرونده به واحد مقصد(انجام امور مربوط به پرونده پرسنل 99

 11- 611 911 2251 برگ شماری و الک و مهر پرونده 95

 20339 3511 152 1951 تشکیل پرونده های جدید پرسنلی و موضوعی 91

 11- 211 511 1396 تعویض پوشه فرسوده پرونده ها 95

 12- 11111 11311 25169 وابق درخواستی سایر اداراتتهیه و ارسال س 96

 2 22111 21511 25511 دریافت اوراق و اسناد جهت بایگانی 99

 555 3111 351 116 ساماندهی و بازسازی پرونده های راکد 0 فوتی و بازنشسته 51

51 
رمندان رسمی مأمور از محاسبات مربوط به تعیین گروه حقوقی و سایر موارد مورد نیاز برای تهیه حکم کا

 سایر ارگانهای دولتی به شهرداری تهران
35 96 52 6 

 11 2135 1991 551 مکاتبات مرتبط با سابقه خدمت داخل شهرداری و خارج از شهرداری 52

 5 31 29 96 اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری 53

 11 192 155 156 اجرای احکام صادره هیأت رسیدگی تخلفات اداری 59

 - 1 1 115 تهیه حکم فوق العاده ویژه بازرسی 55

51 
تهیه گزارش برای معاونین محترم شهردار تهران درخصوص انتصاب 0 مأموریت 0 نقل و انتقال و ... )کارمندان 

 رسمی(
163 3191 3399 11 

 20111 3951 155 911 ایجاد شناسائی جدید در سیستم پرسنلی 55

 191 931 151 11 اشکاالت مربوط به سیستم پرسنلی بررسی و رفع 56

 99- 12 211 91 برگزاری جلسات کارشناسی سیستم پرسنلی شهر 59

 - 6 1 6 برگزاری جلسه آموزشی سامانه های منابع انسانی  11

 1 1 1 1 تهیه و برآورد بودجه پیشنهادی منابع انسانی شهرداری تهران برای سال آتی 11

 111- 1 311 21 ات از سیستم پرسنلیتهیه گزارش 12

 52- 56 259 252 صدور احکام اصالح عنوان0 شماره پست سازمانی و مشخصات پرسنلی 13

 56- 511 1512 961 صدور احکام مرتبط با تعیین صندوق بازنشستگی0 محاسبه سنوات خدمت و اصالح سوابق خدمتی 19

 25- 6 11 15 صدور احکام انفصال موقت و آماده به خدمت 15

 51- 9 16 13 صدور احکام اعاده به خدمت و توقف اجرای رأی0 توقف اجرای تعلیق 11

 59- 15 91 151 صدور احکام شروع یا خاتمه نیمه وقت بانوان0 تطبیق وضعیت آزادگان0 رزمندگان 15

 15- 123 199 115 صدور احکام شروع یا تمدید مرخصی بدون حقوق 16

 1 2 2 9 ع یا تمدید مرخصی صعب العالجصدور احکام شرو 19

51 
صدور احکام مرتبط با افزایش حقوق و مزایا )شرایط محیط کار0 عضویت در بسیج0 فوق العاده شغل0 فوق 

 العاده ویژه کارشناسی و...(
1599 5955 5192 -1 

 61- 921 2121 111 صدور احکام فوق العاده ویژه کارشناسی 51
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 شرح ردیف
 درصد 19سال  11سال  10سال

 رییتغ )تعداد( )تعداد( )تعداد(

 59 35 29 922 صدور احکام انتقال و تطبیق و انتصاب در شهرداری 52

 1- 925 951 991 صدور احکام مرتبط با خروج خدمت )بازخریدی0 بازنشستگی0 خاتمه خدمت آزمایشی0 انتقال0 استعفاء( 53

 5 1169 1111 1599 استحقاقی0 ایثارگران0 خدمات برجسته0 تشویقی مدیران0 رزمندگان و ...(صدور احکام مرتبط با ارتقاء گروه ) 59

 53 135 319 515 صدور احکام مرتبط با مأموریت 55

 3 359 393 919 صدور احکام مرتبط با برقراری و کسر حق اوالد و عائله مندی 51

 16- 2111 2911 2155 صدور احکام مرتبط با انتصاب 55

 36 513 352 313 صدور احکام مرتبط با ارئه مدرک تحصیلی 56

 96- 31 1999 65 صدور احکام استخدام قطعی 59

 20552 2391 69 1912 صدور احکام استخدام آزمایشی 61

 212 3111 995 1219 مکاتبه در خصوص تأییدیه ایثارگری0 نظام وظیفه و مدرک تحصیلی 61

 12- 16 95 16 آزمایشیصدور حکم اصالحیه استخدام  62

 20552 2391 69 1315 صدور حکم استخدام آزمایشی 63

 111 2611 1355 3 مکاتبه با هسته گزینش و حراست در ارتباط با صدور حکم استخدام قطعی 69

 96- 31 1999 11 صدور حکم استخدام قطعی 65

 - 3311 1 1911 تشکیل پرونده برای افرد پذیرفته شده در آزمون  61

 - 1 1 1911 تکمیل فرم خالصه سوابق خدمتی برای افراد پذیرفته شده در آزمون  65

 - 1 1 1911 تکمیل فرم کنترل مدارک افراد پذیرفته شده در آزمون  66

 25 2211 1551 1911 بررسی شرایط احراز پستهای پیشنهادی افراد پذیرفته شده در آزمون 69

 53- 51 163 55 احراز پست پیشنهادیمکاتبه به دلیل فقدان شرایط  91

 - 959 1 111 پستهای ارسالی به اداره کل تشکیالت و آموزش جهت ارتقاء مرتبه شغلی 91

 9- 1111 1195 116 درخواست اعالم نظر از اداره کل ارزشیابی مدیران و حراست کل در مورد پستهای پیشنهادی 92

 111- 1 925 5916 کنان ساماندهی شده در طرح ناحیه محوریبررسی صالحیت انتصاب )شرایط احراز( کار 93

 111- 1 925 211 بررسی شرایط احراز پست افراد منصوب بر پستهای نواحی و ارسال نتیجه به منطقه 99

 111- 1 22 22 تهیه آمار کسری و نیروی های تأیید نشده نواحی 95

 25- 1911 2551 921 گانه 22رمناطق نظارت وکنترل احکام پرسنلی درسیستم پرسنلی شهر د 91

 21 121 522 935 محاسبه ومقایسه مزایای پرداختی درمناطق به صورت ماهانه به تفکیک منطقه وستاد 95

 21 621 169 551 تهیه وکنترل لیست های حقوقی کارگران ایرانی وافغانی شرکتهای پیمانکاری مناطق 96

 21 1191 616 521 22اء شغلی کارشناسان 0 مشاوران ومدیران درکمیته های مربوطه درمناطق بررسی مدارک مربوط به طرح مسر ارتق 99

 21 231 192 111 گانه 22بررسی ومحاسبه سنوات خدمتی کارمندان درمناطق  111

111 
کنترل وارائه گزارش وضعیت نیروی انسانی پیمانکاری بکارگرفته شده از طریق حوزه معاونت امور 

 هنگی منطقهاجتماعی وفر
11 59 99 19 

 21 621 169 551 پیگیری چگونگی پرداخت حق بیمه به سازمان تءمین اجتماعی کارگران از طریق پیمانکاران طرف قرارداد بامناطق 112

 19 31 21 22 نظارت برنحوه اجرای آیین نامه انضباط کار 113

 1 11511 11511 11561 اعالم وضعیت تصدی پستهای سازمانی 119

 911 1311 131 591 اعالم وضعیت سقف نیروی انسانی واحدها 115

 15 3511 3111 3591 پاسخ به استعالم وضعیت کارکنان 111

 1 1919 1925 1562 جمع آوری آمار ماهانه از واحدهای تابعه 115

 16 351 216 193 مکاتبه درخصوص پرداخت کمک هزینه تلفن همراه کارکنان و مدیران 116
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 شرح یفرد
 درصد 19سال  11سال  10سال

 رییتغ )تعداد( )تعداد( )تعداد(

 21- 61 111 1112 ارائه آمارهای مختلف به مدیریت اداره کل )حسب مورد( 119

 1 11 11 12 تهیه مجله آماری ماهانه پرسنل شاغل در شهرداری تهران 111

 6 1111 1961 1153 مجدد( بررسی شرایط تخصیص وام خودرو )با احتساب بررسی های 111

112 
بررسی شرایط بهره مندی پرسنل شهرداری تهران از تخفیفات صدور پروانه ساختمان مصوب شواری 

 محترم اسالمی شهر تهران )نفر(
2111 2611 2129 -26 

 21 19 53 99 بازدید از مناطق جهت نظارت ستادی 113

 95- 51 132 111 انجام امور مربوط به جذب افسران وظیفه 119

 62 11 33 39 برقراری حقوق وظیفه و مستمری کارمندان 115

 - 1 1 3 تهیه حکم از کارافتادگی ناشی از کار و غیرناشی از کار کارمندان 111

 99- 25 95 96 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه  کارمندان بازنشسته شهرداری تهران 115

 151 11 9 19 وظیفه کارمندان رسمی بازنشسته کشوری شهرداری تهرانتهیه حکم برقراری حقوق  116

 51 11 35 6 تهیه حکم قطع سهم ورثه بازنشستگان کشوری 119

 20911 51 2 1 تهیه حکم همترازی کارمندان بازنشسته و مستمری بگیر شهرداری 121

 1 5 5 1 تهیه حکم همترازی و تطبیق بازنشستگان کشوری 121

 151 11 9 11 ازنشستگی کارمندان رسمی کشوریحکم ب 122

 111 51 25 159 صدور حکم اصالحیه بازنشستگی کارمندان 123

 151 11 9 6 صدور حکم بازخریدی کارمندان 129

 9- 151 155 113 صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد )انگیزشی( کارمندان 125

 31 111 122 116 صدور حکم بازنشستگی عادی کارمندان 121

 191 11 25 19 قطع حقوق وظیفه مستمری بگیران کارمندان بازنشسته یا متوفی 125

 221 111 191 911 نقل و انتقال کسور بازنشستگی کارکنان 126

 25- 15 65 69 انجام مکاتبه جهت تخصیص امریه افسران وظیفه به شهرداری تهران 129

 51 121 61 115 هصدور حکم افزایش ضریب حقوق افسران وظیف 131

 115 12 31 9 صدور حکم برقراری حق عائله مندی افسران وظیفه 131

 66- 3 25 3 صدور حکم برقراری حق حق اوالد افسران وظیفه 132

 23- 121 113 911 تنظیم گزارش کارکرد ادواری افسران وظیفه 133

 19- 61 259 331 انجام امور مربوط به مرخصی افسران وظیفه 139

 52- 121 259 931 تنظیم مکاتبات مربوط به گزارش کار ماهانه افسران وظیفه 135

 59- 25 119 95 مکاتبات مرتبط با اتمام دوره خدمت و صدور کارت مورد لزوم جهت افسران وظیفه 131

 11 51 93 15 تنظیم گواهی اشتغال به کار افسران وظیفه جهت انعکاس به نیروی زمینی سپاه 135

 9 323 291 296 کاتبه با امور مالی و مناطق جهت پرداخت پاداش سنوات خدمت پرسنل بازنشستهم 136

 9 323 291 296 انجام امور مربوط به تهیه پاداش سنوات خدمت 139

 1 221 215 131 %25اعالم ذخیره مرخصی جانبازان باالی  191

 95- 391 116 319 تی 0 اخراجی یا منتقل به خارج از شهرداریاعالم ذخیره مرخصی کارکنان بازنشسته 0 بازخریدی 0 فو 191

 19- 1111 5395 9511 اعالم ذخیره مرخصی کارمندان رسمی )ثابت( 192

 39 اعالم ذخیره مرخصی کارمندان قراردادی به شرکت خدمات اداری شهر 193
کلیه 

واحدهای 

 سازمانی
39 - 

 51 261 165 151 ان قراردادیاقدامات مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکن 199
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 شرح ردیف
 درصد 19سال  11سال  10سال

 رییتغ )تعداد( )تعداد( )تعداد(

 111- 1 311 1151 انجام امور مربوط به غیبت 0 کسر کار و مرخصی کارکنان اداره کل منابع انسانی 195

 16- 911 965 21 بررسی اعتراض به ذخیره مرخصی اعالم شده کارکنان 191

 99- 195 261 155 بررسی مرخصی کارکنان مأمور به خارج از شهرداری 195

 6 1911 1551 9961 روز کارکنان قراردادی 3بررسی مرخصی های استعالجی بیش از  196

 19- 1111 5395 6969 بررسی وضعیت مرخصی استفاده شده کارکنان در سال قبل 199

 9 9311 9151 1111 وز کارمندان رسمیر 3تهیه حکم مرخصی استعالجی بیش از  151

 11- 391 993 392 صدور احکام وجوه مرخصی استفاده نشده و پاداش سنوات 151

 111- 1 36552 933651 صدور حکم مرخصی استحقاقی و استعالجی 152

 111- 1 1911 6111 محاسبه و ایجاد مرخصی ساعتی کارکنان ستادی در کامپیوتر 153

 111- 1 11993 23511 ط به عدم پانچ کارتاقدامات مربو 159

 123 1151 591 1351 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت شناسایی کارمندان رسمی 155

 99- 391 115 111 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت حضور و غیاب کارکنان 151

 111-   519 1591 ره کلارسال پرونده پرسنلی یا مکاتبات با حجم بیش از یک نامه به خارج از ادا 155

 3 51531 99992 91111 تعداد کل نامه های صادره 156

 12 26511 25512 23926 تعداد نامه های ثبتی )وارده( 159

 36 1152 1216 1559 تعداد نامه های صادره پستی 111

 111- 1 16 91 ثبت و ابالغ آراء حکم هیأتهای تخلفات 111

 20295 352 15 19 بخشنامه صادره 112

 13- 352 955 512 صدور نامه های محرمانه 113

119 
انجام امور مربوط به برگزاری جشنواره یا همایش ها )شهید رجایی کارگری / کارمندی 0 

 میثاق خدمت(
2 2 2 1 

 15 9211 2521 1123 بررسی 0 تهیه و تنظیم فرم های کمیته نظام هماهنگ پرداخت کارمندان 115

 25 111 961 915 رل و ثبت اطالعات احکام تهیه شده توسط سایر واحدهابررسی 0 کنت 111

 6- 56 13 19 1666بررسی و رسیدگی به پیامهای  115

 53 51 99 11 135بررسی و رسیدگی به پیامهای  116

 12 92 21 36 پرونده( 559برگزاری جلسات کمیته اجرایی نظام هماهنگ )تعداد  119

 111- 1 32 31 پرونده( 119سیون احتساب سوابق کارمندان )تعداد برگزاری جلسات کمی 151

 1 15 15 13 پرونده( 211برگزاری جلسات 0 کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل کارگری )تعداد  151

 13- 21 29 35 پرونده( 155برگزاری جلسات کمیته انضباط کار )تعداد  152

 26- 921 561 35 نده(پرو 522برگزاری جلسات هیأت سازش )تعداد  153

 10991 699 56 23 پرونده( 111برگزاری جلسات هیأت ممیزه مسیر ارتقای شغلی )تعداد  159

 31 2211 1122 1511 تهیه خالصه پرونده و وضعیت کارکنان 155
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 61-10در شهرداری تهران در سال های  تعداد کل کارکنان شاغل

 نام واحد

 10اسفند  66اسفند  61اسفند 

ر 
رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ي
سم

ر
 

ر 
رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ی
اد

رد
را

ق
 

مع
ج
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رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ي
سم

ر
 

ر 
رگ
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 و 
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رم

کا

ی
اد

رد
را

ق
 

مع
ج

 

ر 
رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ي
سم

ر
 

ر 
رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ی
اد

رد
را

ق
 

مع
ج

 

 9911 2911 1511 9139 2556 1951 3559 2221 1356 واحدهای ستادی

 15211 9169 5522 15255 11211 5195 19193 11111 9555 شهرداری های مناطق

 159 362 255 515 391 329 1119 595 915 سازمانهای غیر مستقل

 155 56 99 153 99 59 152 116 99 شورای اسالمی شهر تهران

 21936 13191 5396 21155 13256 1659 19366 12992 1391 جمع

 12911 1129 1552 13159 5211 1999 11913 9952 5991 سازمانهای مستقل

 22995 11291 12159 22919 9113 13311 21161 11995 15539 های تابعهشرکت

 35391 11921 16921 31113 11313 19551 35199 15919 21531 جمع سازمانهای مستقل و شرکتهای تابعه

 55569 29911 21329 51221 29591 21129 55135 26911 26121 جمع کل

 

 11-19در سال های  تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران

 نام واحد

 11-19درصد تغییر  19اسفند 11اسفند 

ر 
رگ

کا
 و 
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رم

کا

ي
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ر
 

ر 
رگ

کا
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رم

کا
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ر 
رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ي
سم
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ر 
رگ

کا
 و 

ند
رم

کا

ي
سم

ر
 

ر 
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رم

کا

ی
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رد
را

ق
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 9- 11- 11 9533 2691 1135 9535 3211 1955 واحدهای ستادی

 5 9- 26 15135 11359 1563 11165 11591 5295 شهرداری های مناطق

 3 9- 13 199 362 215 133 391 235 سازمانهای غیر مستقل

 33 51 12 213 99 119 111 56 112 شورای اسالمی شهر تهران

 9 5- 29 22532 13531 6611 21115 19519 5113 جمع

 2 2- 5 13159 1551 5119 13925 1192 1535 سازمانهای مستقل

 13 29 1 29199 12613 11291 21251 9911 11319 شرکتهای تابعه

 9 11 2 35516 19353 16395 39195 11153 16199 جمع سازمانهای مستقل و شرکتهای تابعه

 5 1 6 11311 33119 25191 51319 31155 25155 جمع کل
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 61-19نوع استخدامي در سال های تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران با هر

 19سال 11سال  10سال  61سال  66سال  61سال  واحد عنوان قلم
درصد 

 تغییر

 تعداد کل پرسنل در ستاد

 5- 3215 3922 3192 3119 2956 3155 نفر مرد

 9- 1211 1315 1229 1215 1151 1115 نفر زن

تعداد کل پرسنل ستادی با مدرک باالتر لیسانس و 

 باالتر

 1 1511 1512 1365 1293 1151 1119 نفر مرد

 1- 611 619 612 592 139 151 نفر زن

 تعدادکل پرسنل در مناطق )با هرنوع استخدامی(

 5 13159 12535 12196 12292 12965 13111 نفر مرد

 3 3913 3351 3156 2951 2551 2121 نفر زن

تعداد کل پرسنل مناطق با مدرک باالتر لیسانس و 

 التربا

 1 9991 9231 3521 3551 3352 3312 نفر مرد

 5 2369 2215 1991 1696 1113 1992 نفر زن

 تعدادکل پرسنل در سازمانها )با هرنوع استخدامی(

 1- 595 551 551 115 125 619 نفر مرد

 25 119 63 69 91 91 119 نفر زن

تعداد کل پرسنل سازمانها با مدرک باالتر لیسانس و 

 باالتر

 1 116 115 119 156 135 151 نفر مرد

 29 51 91 91 99 92 52 نفر زن
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 کل ارزشیابي و کارگزیني مدیراناداره
 

 

 19فعالیت های معاونت کارگزیني در سال 

 اداره کارگزیني

 صدور حکم افزایش حقوق و مزایای مدیران -

 بررسی ذخیره مرخصی مدیران ستادی و مناطق -

 یران بررسی گروه تشویقی مد -

 بررسی وضعیت های پست های سازمانی مدیران و مکاتبه جهت بالتصدی -

 بررسی وضعیت ماموریت مدیران دیگر ارگان ها به شهرداری تهران -

 صدور احکام کارگزینی مدیران -

 مکاتبات مربوط به بازنشستگی مدیران -

 آرشیو الکترونیک پرونده مدیران -

 ی امور اداری مناطق0 اسکن و آرشیو. درخواست پرونده معاونین ستادی و روسا -

 اداره رفاه

 اعالم افزایش حقوق و مزایای مدیران رسمی و قراردادی  -

 جمع آوری اطالعات معاونین ستادی -

 ارسال نامه کارت ورزش مدیران -

 انجام امور مربوط به حقوق و مزایای معاونین ستادی -

 طرح اولیه بررسی نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران و ارسال -

 پیگیری طراحی و تحویل لینک سامانه کارگزینی مدیران -

 بررسی پرونده مدیران و آغاز به روز رسانی اطالعات مدیران در سامانه + معاونین ستادی -

 بررسی کارکرد های ارسال شده از مناطق و دریافت احکام جدید در صورت مغایرت با لیست موجود -

 ارک تحصیلی مدیران جدید جهت برقراری به موقع حقوق و مزایا و تکمیل بانک اطالعات مدیراناخذ سوابق بیمه پردازی و مد -

 اعالم مرخصی مدیران قراردادی -

 ارسال کارکرد ماهانه مدیران -

 ارسال اسمس صبحانه فرهنگی و سایر موارد -

 ارسال کارت هدیه تولد مدیران -

 از واحد و یا بهره برداری پرسنل اداره کل تهیه لیست های اطالعات مدیران جهت ارسال به خارج -
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 19فعالیت های معاونت ارزشیابي در سال 

 نفر 531درجه  311ارزشیابی سیستمی سالیانه مدیران بر اساس متد  -

 نفر  159مناطق  15طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران مرتبه  -

 نفر 96مستقل مناطق  طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسه روسای ادارات -

 نفر  11اداره کل منابع انسانی  19طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران منابع انسانی و روسای کارگزینی مناطق و مدیران  -

 نفر 123طراحی و اجرای ارزیابی میدانی شهرداران نواحی  -

 نفر 611ارزیابی میدانی مدیران نواحی  -

 نفر 161آزمون استعدادیابی ارزیابی میدانی منتخبین  -

 نفر ساعت  2191مناطق  15بر گزاری دوره آموزشی شایستگی محور جهت مدیران مرتبه  -

 نفرساعت  9229برگزاری دوره آموزشی شایستگی محور جهت منتخبیت آزمون استعدادیابی  -

 بسته  99ارسال پکیچ آموزشی حلقه های موفقیت جهت مدیران  -

 

 19یي در سال فعالیت معاونت شناسا

  11-19سال های  –تعداد افراد معرفي شده جهت احصاء صالحیت مدیریتي و تخصصي 

 درصدتغییر 19سال 11سال عنوان

 16 511 923 افراد معرفی شده جهت مصاحبه مدیریتی

 51 511 316 افراد معرفی شده جهت مصاحبه تخصصی

 5 111 115 ثبت شده در بانک مدیران

 13 59 96 بانک مدیرانبکارگیری شده از 

 

 )نفر(11 -19استعداد یابي با رویکرد کانون ارزیابي از کارکنان شهرداری در سال های 

 درصدتغییر 19سال  11سال عنوان 

 259 531 191 بازپاسخ

 211 221 52 بحث گروهی

 211 221 52 ارائه تحلیلی و آزمون مصاحبه

 16 221 131 ارائه کارنامه و گزارش بازخورد

 35- 22 35 منتخبین جهت ثبت در بانک اطالعات مدیران

 93- 6 19 از بانک اطالعات مدیران انتصابو  معرفی

 

 )نفر(11-19برگزاری آزمون استعدادیابي از کارکنان شهرداری در سال های 

 درصد تغییر 19سال 11سال وضعیت استخدامي

 61- 215 1991 خدمات اداری شهر

 55- 255 1132 ثابت 

 66- 1 99 موسسه هادیان شهر

 63- 526 3125 جمع 
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 ياداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماع

 

 

 10-19 یدر سال ها توزیع شده  التیو تسه ایهدا تعداد
 درصدتغییر 19سال  11سال  10سال  شرح

 3 21111 19911 91111 های ورزش شهروندیتوزیع کارت

 11- 5511 6911 16111 جهت کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهرانهای سینمای حوزه هنری توزیع بلیط

 - - - 1311 1توزیع معرفینامه تئاتر با همکاری منطقه

 - - - 2511 کابین توچال به واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانهای رایگان تلهتحویل بلیط

 3 21119 19119 16511 داری تهرانهای ماه مبارک رمضان به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرتوزیع حواله

 2 61131 59329 51111 های دریایی به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانهای فرآوردهتوزیع حواله

 2 91151 91111 51111 های بن البسه به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله

 9- 12511 12991 12511 ن شاغل به تحصیل کارکنانالتحریر به فرزنداهای لوازمتوزیع حواله

 - 122536 - - های بن کاالهای اساسی به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله

 1 21111 19516 19111 توزیع کارت هدیه تولد

 21- 193 161 253 چیهای کانون آموزشی قلمصدور معرفینامه

 159 353 131 911 زشگاه عالی آزاد پارسه/ماهانهای آموصدور معرفینامه

 - - 399 255 صدورمعرفینامه بهره مندی از تسهیالت موسسه زبان سیمین

 1 55 55 1111 توزیع کارت تیزهوشان به کلیه متقاضیان از واحد های مستقل و غیر مستقل

 - - - 12111 توزیع بن تخفیف نشریات گاج و گل واژه

 - - 2111 2611 پارک آبی ارمهای تخفیف برگه

 9- 2111 2656 1 های تخفیف قلعه سحرآمیزبرگه

 9 21193 19951 - توزیع هدایای ویژه )آجیل شب عید() غیر مستقل(

 - - 2511 - توزیع کارت های دهکده آبی پارس

 12- 13311 15111 - تخفیف %51توزیع بلیط برج میالد 

 1- 3511 3931 - صدور معرفی نامه لپ تاپ

 - - 11 - صدور معرفی نامه آموزشگاه شریف

 9 21921 19162 - توزیع کارت های مترو

 - 2111 - - توزیع کارت های شهربازی ارم

 11-19آمارکمیته رفاهي شهرداری تهران در سال های

 عنوان
 درصد تغییر 19سال 11سال 

 بالغ ()م )تعداد نفرات ( )هزار ریال( )نفر( )هزار ریال( )نفر(

 1 11- 3313296 995 3135511 531 هزینه ازدواج

 36 12 2251999 315 1199156 253 هزینه تدفین

 11 15 5131395 5921 9915593 1619 هزینه مهد کودک

 25 25- 9156351 9515 3539311 1331 جایزه تحصیلی

 - - - - 1111111 611 دفترچه پس اندازازدواج

 19 11- 15299665 13369 19521515 19596 جمع
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 11-19اعطای وام به کارکنان )کمیته رفاهي(در سال

 عنوان

 درصد تغییر 19سال 11سال

 تعداد
درصد 

 سهم

 مبلغ
 تعداد

درصد 

 سهم

 مبلغ
 مبلغ  درصد تعداد

 )به ریال( )به ریال(

 6 16 19- 639691111 36 1116 519561111 32 1259 کمک بالعوض

 92- 92- 11- 151111111 9 251 295211111 11 133 کاالبرگ

 اهدا وام
 96- 33- 59- 2965111111 5 191 9595111111 6 315 عقود اسالمی

 16- 29 12- 9255511111 11 215 5195111111 6 313 قرض الحسنه

معرفی به 

سازمان ها 

وادرات و 

 مناطق

 - 91- 13- - 9 295 - 15 152 بانک شهر

 - 35- 55- - 3 65 - 5 191 اداره کل ایثارگران

سایر ادارات و 

 مناطق
311 6 - 359 13 - 19 11 - 

 - 65 21 - 13 399 - 5 252 معرفی به کمیته رفاهی

 31- 1 32- 5591391111 111 2511 11159561111 111 3956 جمع

 

 10-19آمارتعداد فعالیت های واحدتورهای رفاه در سال های 

 11-19درصد تغییر 19سال 10-11تغییردرصد  11سال  10سال  مقصد

 13- 11555 33- 12151 16111 مشهد مقدس

 16 1511 15 1152 911 قم و جمکران

 - 111 - - 15 کیش

 5 652 15- 631 1111 کاشان

 - - 36- 992 591 مکه مکرمه

 - - - - 39 سوریه

 31 1192 21- 611 999 شمال

 - - - - 2111 دیزین و آبعلی/ لواسانات

 51 915 16- 533 152 همدان

 159 2121 29 1131 611 اصفهان و شیراز

 69- 995 - 3669 - جماران

 - - - 3111 - توچال

 25- 16313 3- 29359 25191 جمع 

 61-19آمار فعالیت تمدید بیمه واحد مددکاری درمان در سالهای

 نتیجه کمیسیون
 جمع اثفرزند کارکنان ان فرزند مطلقه والدین پدریامادر

 )تمدید بیمه( 

 365 13 3 319 - 92جمع 

 1155 191 1 - 931 91جمع 

 1129 1 111 225 519 91جمع 

 1111 1 131 229 595 69جمع 

 5- - 23- 1 1- 69-91درصد تغییر

 5 - 99- - 32 91-91درصد تغییر 

 19- 55- 51- - - 91-92درصدتغییر
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 61-19احد مددکاری درمان در سال های آمار فعالیت برقراری اولیه بیمه و

 نتیجه کمیسیون
 فرزند مطلقه پدریامادر)والدین(

فرزند کارکنان 

 اناث
 خواهر

بیماران 

 خاص
 جمع

 ()برقراری اولیه بیمه 

 121 95 - 6 9 15 92جمع 

 112 35 - 1 1 13 91جمع 

 993 52 2 219 52 53 91جمع 

 121 1 1 1 91 61 69جمع 

 252 - - - 13 9- 69-91ییردرصد تغ

 55- 29- - 96- 66- 19- 91-91درصد تغییر

 13 25 - 33 33- 1 91-92درصدتغییر

 

 61-19آمار فعالیت صدور دفترچه واحد مددکاری درمان در سال های 

 جمع تجدید دفترچه تمدید دفترچه صدور المثني صدورجدید وضعیت

 91295 15931 21355 939 5125 92جمع 

 35295 26251 5161 311 1996 91جمع 

 31612 25591 9313 911 1965 91جمع 

 93611 25155 19536 395 1591 69جمع 

 11- 1- 31- 21 9- 69-91درصد تغییر

 1 11 23- 13- 1 91-91درصد تغییر 

 11 95- 163 21 235 91-92درصدتغییر

 

 61-19آمار دفاتر ابطالي بیمه شده در سال های 

 10سال 61سال وضعیت
 درصدتغییر

10-61 
 11سال

درصد تغییر 

11-10 
 19سال

 درصدتغییر

19-11 

 21 166 93- 155 1213 2153 119 دفاتر ابطالی یبمه شده اصلی

 96 961 62- 116 525 3199 561 دفتر ابطالی بیمه شده تبعی

 92 1159 61- 625 156 5595 595 جمع دفاتر ابطالی

 

 19ال پروژه های اداره کل رفاه درس

 عنوان پروژه
 واقعي

 تاریخ پایان تاریخ شروع

 31/11/1393 11/15/1365 ساخت پروژه رفاهی 0تفریحی کارکنان شهرداری تهران) مرادآباد(

 ساالنه ساالنه نگهداری مجموعه رستوران گفتگو

 ساالنه ساالنه نگهداری مجموعه باغ گلستان

 نهساال ساالنه نگهداری مجموعه مروارید چیتگر

 ساالنه ساالنه نگهداری وساماندهی مهدکودک شهرداری تهران

 ساالنه ساالنه نگهداری وساماندهی مهدکودک مجموعه شهرسرا
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 یشهردار ثارگرانیاداره کل امور ا
 

 

 

 )نفر(66-19در سال  ایثار گران تحت پوششآمار 

ی عنوان
شهدا

 
ی

شهردار
 

جانباز
 

آزاده
 

آزاده و جانباز
ن خدم 

ن حی
صدومی

م
 ت

رزمنده
 

ی
فرزند شهید شهردار

ی 
فرزند شهید غیر شهردار

 

پدر شهید
سر شهید 

هم
 

ن 
متوفیا

ت 
ن خدم

حی
 

ن
ل ایثارگرا

جمع ک
 

 1951 1 9 9 299 115 211 9 111 11 1262  66سال 

 2311 19 1 3 261 122 252 31 111 1 1335 199 69سال 

 2116 19 1 2 325 125 111 31 91 5 1329 199 91سال 

 3531 19 9 2 915 139 1923 31 69 9 1219 155 91سال 

 9161 15 1 2 965 131 1916 26 61 2 1191 115 92سال 

 درصد تغییر

91-69 
1 -1 -15 -11 1 121 9 11 -33 1 1 15 

 درصد تغییر

91-91 
9 -9 -21 -1 -3 135 1 25 1 -33 1 32 

 درصد تغییر

92-91 
1 -1 -51 -9 -5 36 1 21 1 51 5 11 

 

 19در سال  ثارگرانیاداره کل امور ارفعالیت های آما
 شرح

 معزز شهید شهرداری توزیع کاال برگ شهروند به مناسبتهای مختلف در طول سال به کلیه ایثارگران شاغل و خانواده های -

 اهدای هدیه به همسران و مادران شهدا درزمان سرکشی -

 ه مناسبت روز زناعطای هدیه به همسران و مادر مکرم شهدای شهرداری ب -

 تقدیم هدایای ویژه به مادران و همسران معزز ایثارگرا ن شاغل در شهرداری تهران -

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان دانشجویان شاهد شهرداری تهران -

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران وفرزندان جانبازان 0 آزادگان و رزمندگان -

 اج در طول سالپرداخت کمک هزینه ازدو -

 پرداخت کمک هزینه تدفین در طول سال -

 توزیع کارت ورزش شهروندی به کلیه ایثارگران شاغل و خانواده های معزز شهید شهرداری تهران -

 پرداخت کمک هزینه خدمات دندانپزشکی و پاراکلینیکی -

 برگزاری تور زیارتی مشهد مقدس -

 شهدای شهرداری تهران برگزاری اردوی یک روزه جهت همسران و مادران -

 تهیه و اعطای سبد کاالی ماه مبارک رمضان به خانواده های شهدای شهرداری تهران -

 برگزاری مراسم افطاری خانواده های شهدای معزز شهردار ی تهران -
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 برگزاری همایش به منظور تجلیل و قدردانی از آزادگان گرانقدر شاغل در شهرداری تهران -

 لگرد شهدا درسالن ندبه به بهشت زهرا)س(برگزاری مراسم سا -

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان دانش آموز شاهد -

 پرداخت بن لوازم التحریر به فرزندان دانش آموز رزمندگان0 جانبازان و آزادگان شاغل در شهرداری -

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران درحال اخذ دیپلم -

 هدیه به دانشجویان جدیدالورود برگزاری همایش و اهدای -

 پرداخت کمک هزینه به فرزندان ایثارگر درحال تحصیل در مراکزاستعدادهای درخشان -

 پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به کلیه ایثارگران شاغل و خانواده های معظم شهرداری تهران -

 داری تهراناعطای هدیه ویژه شهردار محترم تهران به خانواده های معزز شهید شهر -

 برگزاری اردوی راهیان نور جنوب کشور -

 برگزاری اردوی راهیان نور غرب کشور -

 ئه راهکاربرگزاری دومین نشست مسئولین ایثارگران شهرداری تهران و بنیاد شهید و امورایثارگران تهران بزرگ و تبادل نظرات و بررسی مشکالت و ارا -

 هرداری تهران وشهدای شهرداری و شهدای شهروندیدیدار از خانواده معظم شهدای شاغل در ش -

 برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در چهارشنبه های هر هفته در نمازخانه اداره کل -

 برگزاری همایش بانگ تکبیر در برج میالد -

 انجام بیمه تکمیلی جهت ایثارگران شاغل در شهرداری تهران -

 یعه مسکن0 ضروری و ...(پرداخت وام به ایثارگران )خرید مسکن0 ود -

 نواحی شهرداری تهران 123بازدید از خانواده های معظم شاهد و ایثارگران شهروندی توسط شهرداران مناطق و  -

 رونمایی از سامانه جامع ایثارگران شهرداری تهران -

 برگزاری مراسم اولین سالگرد سردار سرتیپ شهید حاج حسن شاطری در باغ موزه دفاع مقدس -

 اح اولین استودیوی ضبط خاطرات خانواده شهدا و ایثارگرانافتت -

 برگزاری همایش سپهداران عشق با همکاری سازمان بسیج شهرداری تهران -

 دیدار مسئولین ارشد شهرداری تهران با خانواده شهید آتش نشان امید عباسی -

 اعطای هدایای روز جانبازبه جانبازان شاغل در شهرداری تهران -

 یه به همسران و مادران مکرم شهید شهرداری به مناسبت وفات ام البنین )روز تکریم از همسران و مادران شهدا(پرداخت هد -

 اعطای کارت مترو به منظور کمک هزینه ایاب و ذهاب خانواده های معظم شهدای شهرداری  -

 تفریحی شهر شیراز –برگزاری سفر زیارتی  -

 درصد و باالتر 25صدور آرم طرح ترافیک جهت جانبازان  -

 اعطای بن شهروند و کارت استفاده از رستوران شیان به کلیه ایثارگران شاغل به مناسبت اعیاد غدیر و قربان -

 دفتر شهردار و شورای اسالمی شهر تهران –انجام تحقیق و بررسی و ارائه گزارش پیرامون درخواستهای واصله از سوی اداره کل رفاه  -

 رین به منظور مالقات و سرکشی از ایثارگران معززاجرای طرح دمی با بهت -

 به منظور اعطاء به خانواده های معزز شهید در زمان بازدید 22تهیه و توزیع بسته های فرهنگی در مناطق  -

 مراسم دیدار با جانبازان معزز شهر تهران ) دمی با بهترین ها( -

 ر بنی هاشم )ع( )یک روز شاد(تفریحی حضرت قم -برنامه یک روزه ورزشی در مجموعه ورزشی -
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 اداره کل برنامه ریزی و آموزش
 

 

 19گانه در سال  99عملکرد آموزش  مناطق 

 منطقه
تعداد 

 پرسنل
 نفر ساعت

سرانه 

 آموزشي

 دوره های آموزشي عمومي رایانه هزینه اعتبار ابالغي

 )هزارریال( )هزارریال(
تعداددوره 

 عمومي

شرکت 

 کننده
 نفر ساعت

1 691 35253 92 951111 131111 6 129 5511 

2 611 39266 93 911111 652111 12 251 5691 

3 591 23161 39 511111 121111 5 151 9995 

9 951 36531 91 1111111 915111 1 215 5911 

5 651 91111 95 1111111 915111 11 259 1223 

1 551 21391 35 111111 991111 1 113 9311 

5 551 35915 95 511111 129111 5 153 5331 

6 121 23361 36 151111 951111 1 65 2593 

9 361 11156 92 511111 991111 6 135 3925 

11 511 23991 95 111111 511111 21 225 1321 

11 991 11335 35 551111 351111 3 91 2591 

12 111 21516 99 911111 652111 11 219 5359 

13 511 21111 92 111111 595111 5 95 9595 

19 511 22311 95 511111 156111 9 111 3951 

15 561 26133 35 951111 951111 1 95 9919 

11 511 22655 91 151111 111111 12 311 5931 

15 961 21651 93 111111 111111 9 115 5111 

16 131 23195 35 911111 111111 1 139 5211 

19 531 21931 91 151111 131111 1 136 3695 

21 131 25965 91 611111 591111 13 251 5991 

21 931 16551 99 551111 951111 9 92 9129 

22 566 25192 99 511111 111111 5 122 1916 

 115361 3966 156 19221111 11151111 923 515613 13539 جمع
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 10-19بودجه  آموزش پرسنل شهرداری  و شهروندان در سال های  

 درصدتغییر 19سال 11سال   10سال عنوان

بودجه تخصیص داده شده به آموزش پرسنل 

 )میلیون ریال(

 25 11151 12921 11962 مصوب

 32 19921 11921 91511 محقق

بودجه تخصیص داده شده به آموزش 

 شهروندی)میلیون ریال(

         مصوب

         محقق

 

 19همایش های برگزار شده در سال 

 مدت دوره عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان
 نفر ساعت

 9611 311 11 فضاهای عمومی شهری پایدار 1

 369 29 11 نقش زنان در مدیریت شهری 2

 2519 313 6 ر ایران با تاکید بر تحوالت زندگی شهریسبک زندگی د 3

 1129 126 6 ابعاد و مسائل حمل و نقل شهری 9

 111 11 11 اصول و مبانی طراحی فضاهای سبز 5

 32 2 11 فرصتهای سرمایه گذاری در بازار بورس 1

 2661 161 11 هفتمین کنفرانس داده کاوی 5

 1569 99 11 مدیریت شهری)شبکه دانش شهرها( 6

 291 15 11 مدیریت آلودگی هوا و صدا 9

 111 11 11 عوامل خسارت زای مهم در فضای سبز در فصل زمستان و روشهای کنترل آن 11

 111 11 11 عملیات باغبانی الزم االجرای فصل زمستان در فضای سبز 11

 2111 251 6 بررسی چالشهای موجود در حقوق شهرداری 12

 369 96 6 رتمستندسازی تجا 13

 1111 111 11 دومین اجالس مدیران تحقیق و توسعه 19

 352 22 11 توسعه نظام تامین مالی در ایران 15

 61 11 6 محلول پاشی تغذیه گیاهان از طریق برگ 11

 916 39 12 مدیریت ریسک در شهرداری ها 15

 1531 91 11 نیمدیریت برنامه ریزی کنترل و کیفیت پروژه های ساختمانی و عمرا 16

 661 111 6 روش لکه گیری و درزگیری و روسازی آسفالتی 19

 11952 515 11 مهندسی حمل و نقل ترافیک 21

 2599 393 6 راهکارهای ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری 21

 951 11 11 کارگروه مدیریت شهری 22
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  11-19آموزش های بلند مدت در سال های 

 درصدتغییر )نفر(19سال )نفر(11سال  رشته تحصیلي–ع مقط شرح

 ادامه تحصیل کارکنان از مقطع زیردیپلم تا کارشناسی

 191 دیپلم
  

 95 دیپلم به فوق دیپلم
  

 59 فوق دیپلم به کارشناسی
  

 559 جمع
  

 پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد

 –رسانه –اجرایی  –مدیریت )شهری 

 –محیط زیست –دولتی  –بازرگانی 

MBA  ) 

55 15 -11 

 )دانشگاه پیام نور(

 2- 12 13 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 1 15 15 عمران

 1 3 3 مهندسی کشاورزی

 1 3 3 معماری

 12- 23 21 سایر رشته ها

 9- 151 165 جمع

 111- 1 9 دکتری پذیرفته شدگان )دانشگاه عالمه طباطبایی(

 به دانشگاه عالمه طباطباییمعرفی شدگان 

 –حقوق  –در رشته های مدیریت 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
26 1 -111 

 111- 1 26 جمع

 بورسیه شوندگان مقطع کارشناسی ارشد

روستایی  –جغرافیا )برنامه ریزی شهری 

 طبیعی(–
16 15 -1 

 -محیط زیست  -مدیریت )امور شهری 

 –ی اجرای –دولتی  –امور فرهنگی 

 تکنولوژی( –کارآفرینی 

25 39 21 

 193 39 19 سایر رشته ها

 99 65 59 جمع

 بورسیه شوندگان در مقطع دکتری

 55- 1 9 مدیریت محیط زیست

 111- 1 3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 111- 1 1 کشاورزی

 1 1 1 مدیریت گرایش منابع انسانی

 - 5 1 سایر

 1 9 9 جمع

گان مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی وام گیرند

 ارشد

 22 11 9 دکتری

 163 961 152 کارشناسی ارشد
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 ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری اداره 
 

 

  61-19های سال ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری عملکرد اداره آمار 

 شرح

 چاپ کتاب فساد اداری -

 البالغه با همکاری سازمان بسیج شهرداری تهرانروایت نهج چاپ کتاب اداره سالم به -

 نچاپ کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با همکاری اداره کل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهرا -

و مقابله با فساد برگزار شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در  شرکت مدیران شهری در همایش علمی آموزشی آشنایی با قانون ارتقاء سالمت اداری -

 91فروردین ماه 

های تابعه شهرداری تهران جهت اجرا و دریافت گزارش ها و شرکتها0 ادارات0 سازمانابالغ قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد به کلیه معاونت -

 بازخورد و ارائه به سازمان بازرسی کل کشور

 اناث همکاران توسط...  و اداری پوشش کارمندی0 الزامی شئونات رعایت ابالغ بخشنامه -

 اناث کارکنان قرارداد تمدید شرایط اعالم ابالغ بخشنامه -

 بانوان0 ورام گزینش0 مسئول بازرسی0 حراست0 مقام0 قائم یا منطقه شهردار از متشکل گانه22 مناطق در عفاف و حجاب کمیسیون ابالغ بخشنامه تشکیل -

 منکر از نهی و معروف به امر ستاد دبیر

 بانوان فرم لباس از استفاده ابالغ دستورالعمل -

 تنظیم و تدوین کتابچه گزارش عملکرد شهرداری تهران به صورت فارسی و انگلیسی -

 

 61-19های سال ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری  مربوط بههمایش های برگزار شده شرکت در 

 تعداد شرکت کنندگان مدت دوره عنوان دوره ردیف

1 
اولین دوره نمایشگاه و همایش ارتقاء نظام اداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور 

1369 
 2111 روز 1

2 
دومین همایش جایزه سالمت اداری و کسب رتبه برتر سطح یک پیشرو در مدیریت 

 1391سالمت اداری 
 511 روز 1

 211 روز 1 1391هانی مبارزه با فساد از طرف انجمن رفتار سازمانی همایش روز ج 3

 211 روز 1 1392نمایشگاه و همایش ملی آموزش و ترویج سالمت اداری  9

5 

سازی0 صیانت از حقوق ارائه دستاوردها در زمینه ارتقاء سالمت اداری0 شفاف

اه جانبی شهروندی0 تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شکایات در نمایشگ

 1392سیزدهمین مجمع آمبودزمان آسیایی 

 3111 روز 9

1 
سومین همایش جایزه سالمت اداری و کسب رتبه برتر سطح یک پیشرو در مدیریت 

 1392سالمت اداری 
 211 روز 1

5 
شرکت در همایش روز جهانی مبارزه با فساد از طرف انجمن رفتار سازمانی و موسسه 

 1392توسعه فراگیر آسیا 
 211 روز 1
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 نتهرا یشهردار يسازمان  بازنشستگ
 

 

 

 )نفر(61-19در سال هایمحل خدمت  نیبر اساس آخر نیتعداد بازنشستگان و موظف

 19سال  11سال  10سال  61سال  66سال  61سال  عنوان

درصد 

 تغییر

درصد 

 تغییر

11-10 19-11 

 بازنشستگان

شهرداری 

 تهران
9159 9925 9699 5215 5959 5539 5 5 

 1- 3- 1161 1166 1123 1159 1115 111 شرکت واحد

رسمی 

 تبدیلی
123 115 115 119 69 59 -19 12- 

رسمی 

 کشوری
219 155 151 153 195 139 -15 5- 

سازمانها ی 

 مستقل
 - - در آیتم های باال لحاظ شده 112

 3 3 5126 1593 1115 1169 5521 5511 جمع

 1 91- 3 3 5 6 9 9 درصد تغییر

 موظفین

شهرداری 

 تهران
599 662 911 951 1192 1151 11 3 

 2 9 516 995 956 959 952 365 شرکت واحد

رسمی 

 تبدیلی
19 25 21 39 51 59 51 1 

رسمی 

 کشوری
119 151 119 119 195 126 9 11- 

سازمانها ی 

 مستقل
 - - در آیتم های باال لحاظ شده 5

 -1 6 2211 2265 2113 2199 2119 1611 جمع

 115 -1 6 3 2 11 2 درصد تغییر
 

 جمع کل
 2 9 9269 9161 6591 6233 5529 5311 جمع کل

 51- 33- 2 9 1 5 1 5 درصد تغییر

تعداد کل 

بازنشستگان 

و موظفین 

در پایان 

 سال 

 5 1 5991 5111 5591 5155 1561 1329 مرد

 12- 22 1296 1919 1211 1156 999 992 زن
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 61-19ي در سال هایافتیتحت پوشش و کسور در نیشاغل

 عنوان

 19سال 11سال 10سال  61سال  66سال  61سال 
 درصد تغییر

 19-11 

 تکمیلي جاری تکمیلي جاری تکمیلي جاری جاری جاری جاری جاری

 11 11 11153 11153 9166 9166 11211 9992 9116 9561 تعداد شاغلین )نفر(

کل کسور 

 ه)میلیون ریال (ساالن
232521 226112 292553 262165 319315 199216 119159 215111 69 92 

میانگین 

کسور 

ماهانه 

 )ریال(

سهم 

 کارمند
159211 111992 651563 519639 1199559 913515 1591559 533621 15 29 

سهم 

 کارفرما
1396911 1321665 1513511 1539159 2169116 625119 3963119 1115153 15 29 

 29 15 1111959 5229113 1291521 3133112 2319516 2551399 1962625 2122115 جمع

 

 ( الیر ونیلی)مبالغ به م61-19در سال های  يافتیبا کسور در يپرداخت یایحقوق و مزا نهیهز سهیمقا

 عنوان

 19سال 11سال  10سال  61سال  66سال  61سال 
درصد تغییر 

19-11 

 تکمیلي جاری تکمیلي جاری تکمیلي جاری جاری یجار جاری جاری

 - 04 5515 1259939 1 911195 591955 119519 532559 369222 هزینه حقوق و مزایا

 04 40 215111 119159 199216 319315 262165 292553 226112 232521 کسور دریافتی

 73 - 195391 -115265 199216 -591691 -516252 -351931 -319195 -151512 تفاوت

 - 40- 1.13 1.9 1 2.5 2.6 2.3 2.3 1.1 نسبت حقوق به کسور

 

 ( الیر ونیلی)مبالغ به م10-19وضعیت پرداخت وام به بازنشستگان در سال های 

 شرح فعالیت

 11-19درصد تغییر  19سال  11سال  10سال 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 39- 22- 31915 1556 59999 2119 51996 1925 ستگانپرداخت وام به بازنش

 95- 91- 9911 351 15919 151 5591 932 پرداخت وام به موظفین

 - 31 - 3192 - 2625 - 2352 صدور گواهی حقوق و تعهد کسراقساط
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 10-19عملکرد رفاهي سازمان در سال های 

 19سال  11سال  10سال  شرح فعالیت
 درصدتغییر

11-10 

 تغییردرصد

19-11 

اعزام بازنشستگان و موظفین به مشهد مقدس و جزیره کیش از 

 طریق تورهای سازمان)نفر(
3966 5195 9591 29 61 

 25- 11 512 559 161 اعزام فرزندان مزدوج بازنشستگان به مشهد مقدس )نفر(

 1 211 12 12 9 پرداخت یارانه نقدی)دوره(

 25 111 5 9 2 ارسال سبد کاال)دوره(

هزینه های تحصیلی فرزندان بازنشستگان و موظفین)جایزه 

 تحصیلی و لوازم التحریر()نفر(
2695 2591 2619 -3 2 

 - 111- 1 1 1 برگزاری مراسم به مناسبت روززن )ویژه بانوان بازنشسته()تعداد(

 5 113 9295 9111 511 تهیه توزیع کارت های ورزش شهروندی)تعداد(

 32 92 129 96 19 ن)مورد(عیادت از بازنشستگا

 1 6 13 13 12 بررسی طرح حمایتی فرزندان معلول بازنشستگان و موظفین)نفر(

 111- 39- 1 21 33 اعزام بازنشستگان به مکه معظمه)نفر(

معرفی فرزندان ذکور بازنشستگان و موظفین به اداره کل رفاه 

 جهت بهره مندی از خدمات درمانی)نفر(
151 295 259 56 3 

 

 19در سال  يسازمان صندوق بازنشستگ یپروژه ها ستیل

 عنوان پروژه

 واقعي
حجم 

 فعالیت

جام شده
هزینه ان

 

ن ریال(
)میلیو

 
ت  

شرف
صد پی

در

ي
فیزیک

ی 
کاربر

منطقه وقوع 
 

تاریخ شروع
 

تاریخ پایان
 

ت 
مساح

)مترمربع(
 

بازسازی و توسعه مجموعه متل 

  (B.O.T)شیان
 9 رفاهی -پذیرایی 91 23111 2511 26/11/91 26/11/91

 32 1199652 96111 21/11/95 11/3/91 مجتمع الغدیر)گالبدره(
-پارکینگ طبقاتی

 فرهنگی-تجاری
1 

 3 اداری 15 231111 19911 31/9/93 21/12/69 مجتمع اداری خیابان یزدان پناه
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 شهر یشرکت خدمات ادار

 

 

 19اهم فعالیت های شرکت خدمات اداری شهر در سال 
 تأمین نیروی انسانی مورد نیاز متقاضیان اعم از کارمندی و کارگری.

 های اداری0 خدماتی0 منابع انسانی و مدیریتی.طراحی و اجرای سیستم

 های آموزشی بدو و حین خدمت متقاضیان.ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی از طریق برگزاری دوره

 های حقوق و دستمزد و ارزشیابی نیروی انسانی.مشاغل و نظام تهیه ساختارهای اداری0 تشکیالتی0 طبقه بندی

 ها.ای و سایر زمینههای مالی0 اداری0 بازرگانی0 پیمانکاری0 مشاورهارائه خدمات عمومی0 پشتیبانی و مدیریتی در زمینه سیستم

 اینکه مازاد بر خدمات ارائه شده به شهرداری باشد. ارائه خدمات مرتبط با موضوع فعالیت به متقاضیان به خارج از مجموعه شهرداری منوط به

 انعقاد قراردادهای الزم در ارتباط با موضوع شرکت.

 هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد موضوع شرکت مؤثر است.انجام سایر فعالیت

 

 19شهر در سال یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادار

 واحد طرف قرارداد

 نوع قرارداد کنانجنسیت کار

 زن مرد
سـاعتی و حق 

 الزحمه ای
 جمع کارمندی جمع کارگری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99 1355 1.1 36 1.2 15 25 1529 53 9511 مناطق

 92 1911 1.6 39 5.5 122 31 199 19 1956 ادارات ستادی

 95 6393 1.9 55 1.1 135 26 2356 52 1159 جمع

 59 1221 21 315 1.3 9 23 351 55 1191 هاسازمان

 52 51 23 23 9.1 9 19 19 61 69 شورای شهر

شرکتها و معاینه فنی 

 خورو
339 55 253 95 9 1.5 35 1.1 511 93 

 63 1613 15 355 1.5 12 29 193 51 1119 جمع

 99 11211 9.2 959 1.9 199 26 3121 52 5566 92جمع کل 

 99 12155 915 561 1.5 211 26 3552 52 9313 91جمع کل

 -11 -1999 -22 -121 -21 -51 -15 -551 -15 -1555 91-92درصد تغییر

 92 9611 5.9 131 1.1 153 25 2691 53 5529 91جمع کل 

 29 2339 -6 -51 11 25 29 162 21 1139 91-91درصد تغییر
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 19در سال مدرک تحصیلي ه تفکیکبشهر  یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادار

واحد 

طرف 

 قرارداد

 جمع کل نیروهای مدرک تحصیلي

 جاری دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم

تعداد
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
 

 59 1931 1.2 11 1 365 36 2915 25 1119 31 1951 1.5 99 مناطق

ادارات 

 ستادی
32 1.5 959 23 995 21 616 91 255 13 26 1.3 2125 21 

 59 6555 1.5 99 5.5 111 36 3263 29 2159 26 2935 1.9 51 جمع

 19 1595 1.2 16 5.5 119 35 553 19 215 23 352 15 251 هاسازمان

شورای 

 شهر
29 29 35 36 11 11 21 21 1 1.1 1 1 96 1.9 

و شرکتها 

معاینه 

فنی 

 خورو

25 9.1 195 32 99 15 255 92 29 9 19 2.3 115 1 

 21 2252 1.9 32 1.1 199 36 699 19 319 21 569 19 319 جمع

 111 11619 1.5 51 5.5 619 36 9132 22 2356 26 3119 3.5 395 جمع کل

 توضیحات:

 د.نیروهای شاغل در مناطق و ستاد تحت پوشش شرکت می باشن %92بالغ بر  -

 (%9.5به %95.5کارگری هستند. )نسبت مشابه در پایان سال گذشته  %3.9نیروهای تحت پوشش کارمندی و  91.1% -

 فوق دیپلم و باالتر هستند.  %16.3زیردیپلم( و  %3.5دیپلم و  %26دیپلم و پائین تر  %31.5نفر نیروهای کارمندی و کارگری  11619از  -

 )واحد محل خدمت( است. مرکز 121پراکندگی نیروهای شاغل در  -

 کل رؤسای نواحی میباشند. %91نفر معادل  55رؤسای نواحی تحت پوشش شرکت  -

 مشمولین نظام پرداخت مدیران میباشند. %51نفر معادل  223مدیران میانی و ارشد تحت پوشش  -

 نفر آزاده می باشند. نفر رزمنده و یک 155جانباز0 نفر  163نفر فرزندان شاهد0  235نفر بوده که شامل :  553ایثارگران تحت پوشش شرکت مجموعا  -

 نفر زن(  19نفر مرد و  93 نفر نیز عضو گردان عاشورا یا گردان الزهرا می باشند. 115از کل نیروهای تحت پوشش تعداد 

 61-19ل های شهر در سا یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادارتغییرات 

 تحصیالت

 19سال 11سال  10سال 
ل فرو

ض
تفا

ن 
ردی

10
 

و اسفند 
19

 

ش در 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

اسفند
61
 

ن 
و فروردی

10
 

ش در  10تغییرات سال 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

اسفند
10
 

ن 
و فروردی

11
 

 11تغییرات سال 

ش در اسفند 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

11
 

 19تغییرات سال 

ش در اسفند 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

19
 

ی
ورود

 

خروج
 ی

ک
تغییر مدر

 
ی

صیل
تح

 

ی
ورود

ی 
خروج

 

ی
صیل

ک تح
تغییر مدر

 

ی
ورود

ی 
خروج

 

ی
صیل

ک تح
تغییر مدر

 

 -511 395 -59 52 15 969 5 29 19 969 -13 992 11 911 زیردیپلم

 -656 3119 -991 515 191 3665 -599 191 1161 3665 -219 3936 355 3655 دیپلم

 531 2356 221 995 119 2999 335 93 321 2999 259 1651 112 1196 فوق دیپلم

 -211 9132 191 1521 915 5139 136 111 916 5139 22 9169 959 9393 لیسانس

فوق 

 لیسانس
551 111 115 1 991 195 35 116 991 115 929 155 619 39 

 19 51 9 31 11 65 1 9 31 65 1 59 11 55 دکترا

 -695 11619 1 2965 611 12935 1 359 2155 12935  11119  11511 جمع
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 شرکت شهر سالم

 

 66-19 یهاتعداد خدمات اورژانس سال

 19سال 11سال  10سال 61سال  66سال  زمان
درصد تغییر 

11-10 

درصد تغییر 

19-11 

 39 5 5535 9133 3619 9292 1155 ماهه اولسه

 12 51 5955 1161 9955 3592 2129 ماهه دومسه

 19- 91 9552 5319 3555 2263 3611 ماهه سومسه

 5- 162 5111 5159 2519 9262 2231 ماهه چهارمسه

 5 11 29655 23562 19595 19199 9533 جمع

 

 66-19 یهاهاسالونیسیتعداد مراجعات به واحد کم

نوع 

 کمیسیون
 19سال 11سال  10سال 61سال  66سال 

درصد 

 10-11تغییر

درصد تغییر 

19-11 

 1 11 498 911 611 691 1139 استعالجی

 15 19 4044 1213 1151 915 1199 پزشکی

 11 13 4744 2113 1611 1595 2256 جمع

 

 66-19یهاصادره سال یبستر یهانامهیمعرف

 19سال 11سال  10سال  61سال  66سال  معرفینامه صادره

درصد 

 تغییر

11-10 

درصد 

تغییر 

19-11 

 5 5 31531 35191 32921 35955 36195 نامه صادرهتعدادکل معرفی

 5- 9 1115 1393 1111 1291 1916 نامه بستری صادرهتعدا کل معرفی

 5 5 31519 26596 21621 29161 32255 نامه سرپایی صادرهتعداد کل معرفی

 5- 5 5291 5591 5299 5999 5566 های خصوصیتعداد موارد بستری در بیمارستان

 11- 1.5- 525 616 612 695 631 یهای دولتتعداد موارد بستری در بیمارستان

 3- 5 19115 19535 16519 19911 16556 مجموع روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 1 1 11165 11215 15399 11621 15556 های خصوصیمجموع روزهای بستری در بیمارستان

 13- 1.5 2631 3216 3221 3191 3111 های دولتیمجموع روزهای بستری در بیمارستان

 3 26- 3.11 3.16 9.3 3.15 3 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 1 1.1 3.15 2.69 2.69 3.16 3 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی

 9- 2 3.69 9.19 3.91 3.15 3 متوسط روزهای بستری در بخش دولتی

 19- 5- 9991 5231 5525 9236 5111 آمده از بیماران بستریهای به عملتعداد عیادت
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 66-19 یهاسال میرمستقیمنعقده در بخش درمان غ یادهادقرار
 

 دطرف قراردا
 19سال 11سال  10سال 61سال  66سال 

 درصد تغییر

11-10 

 درصدتغییر

 19-11 

 25- 1111 6 11 1 9 9 پزشکان عمومی

 51 1 1 9 9 9 15 پزشکان متخصص

 311 - 9 1 1 1 2 پزشکان فوق تخصص

 55- 51 3 12 6 5 5 دندانپزشکان عمومی

 911 - 5 1 1 9 2 دندانپزشکان متخصص

 - 111- 1 1 1 1 1 مراکز جراحی محدود

 - - 1 1 1 1 1 های دانشگاهیبیمارستان

 1 51- 2 2 9 3 1 های غیردانشگاهیبیمارستان

 111- 211 1 3 1 3 1 ایمراکز پزشکی هسته

 33- 51 2 3 2 1  پاتوبیولوژی

 33- 29 1 9 5 5 1 آزمایشگاه

 15 51 5 3 2 9 5 خدمات تصویری

 - - 1 1 1 1 1 سنجش تراکم استخوان

 - - 1 1 1 1 1 اسکنتیسی

 - 111- 3 1 9 9 9 فیزیوتراپی

 1 911 5 5 1 2 3 روزیداروخانه شبانه

 32- 61 21 36 21 15 19 داروخانه روزانه

 15- 51 9 12 5 11 9 درمانگاه پزشکی

 55- - 1 9 1 1  درمانگاه دندانپزشکی

 111- - 1 3  1 2 توانبخشی

 - -   1 1 1  ویزیت در منزل اورژانس

 26- 13 61 111 16 62 56 جمع

 

 61-19یهاقرارداد سال یهاطرف کیدرمان به تفک نهیهز سهیمقا

 نوع خدمات

 درصد تغییر 19سال 11سال  10سال  61سال

نسبت  هزینه

 به کل

 هزینه

نسبت  هزینه

 به کل

 هزینه

نسبت  هزینه

 به کل

 هزینه

نسبت  هزینه

 به کل

 هزینه

نسبت  هزینه

 به کل

 هزینه
 )هزار ریال( )هزار ریال( )هزار ریال( )هزار ریال( )هزار ریال(

 13 5 31 111915525 32 119221121 35 65992121 35 66591661 بستری

 11- 16- 25 61121332 26 95931916 21 15296111 21 11621969 سرپایی

 32- 39- 11 31116296 19 95216511 11 91593651 15 35692199 داروخانه

 2 2- 11 53166299 11 59215231 13 39291139 13 31315115 دندانپزشکی

 21 11 5 23911519 1 21316126 5 15155151 1 15169221 آزمایشگاه

 51 36 1 19959113 9 19159513 3 1929993 3 5222196 تصویربرداری

 1 1- 111 329551151 111 399169951 111 253629213 111 236651112 جمع
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 61-19در سال های  شرکت شهر سالم نیمراجع یا سهیآمار مقا

 نام خدمات

 درصد تغییر 19سال 11سال  10سال  61سال 

 تعداد  )نفر(

 درآمد

)میلیون 

 ریال(

 تعداد  )نفر(

 درآمد

)میلیون  

 ریال(

 تعداد  )نفر(

 درآمد

)میلیون  

 ریال(

 تعداد  )نفر(

 درآمد

)میلیون  

 ریال

 درآمد تعداد

 9 16- 31119 321295 25193 391529 19915 356213 15191 352913 ویزیت پزشک عمومی

ویزیت پزشک 

 متخصص
211391 19112 295326 21151 315526 39215 311113 99565 -3 31 

یت پزشک ویز

 تخصصفوق
21111 1531 26951 3195 31115 9229 32129 1126 5 93 

 31 5- 59111 191559 51139 199915 39115 151215 21395 119919 دندانپزشکان عمومی

 91 2 63161 61916 59961 61161 35319 51261 25991 19112 دندانپزشکان متخصص

 11 21- 612 35931 531 95121 2939 59151 3151 51553 بهداشت خانواده

 - 9 1 19115 1 19112 1 15691 1 1 واکسیناسیون

 39 11- 11112 312199 5953 915211 1392 366119 9395 936252 تزریقات

 23 1 5511 19129 9959 19111 3355 15529 529 5211 جراحی سرپایی

 51 11 3112 32652 1992 29955 1956 25959 193 19595 نوار قلب

 39 5 1565 2532 1333 2592 2191 1921 635 2591 ست ورزش وهولترت

 31 5 5112 6655 5611 6251 9192 13393 3295 6239 اکوکاردیوگرافی

 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 هولتر

 21 9- 122 315 111 339 126 961 1 1 نوار مغز

 51 1 2211 15961 1913 11911 1191 15355 125 5913 ادیومتری

 91 13 2633 36551 1991 39331 1999 31235 691 21512 ریاپتومت

 26 33- 3116 3132 2921 9155 2929 52119 2156 9191 ترک اعتیاد

 23 6 955 11125 559 11535 519 9255 212 2511 اسپیرومتری

 19 11- 111 2595 592 3155 361 2925 315 2551 مشاور خانواده

 19 9- 519 5593 592 5995 939 1926 251 5115 مشاور تغذیه

 13 9- 921 3555 351 3999 351 9352 215 3691 گفتار درمانی

 139 9 11135 61166 1956 55369 3953 15699 1552 53553 فیزیوتراپی

رادیولوژی و 

 سونوگرافی
51135 9529 93111 26139 135515 51129 152159 51935 11 91 

 163 5 51131 136693 16216 132119 11321 99596 15511 63595 آزمایشگاه

 31- 59 5331 159553 11956 111319 12159 51161 9511 115131 سایر

 92 2- 925251 1952991 299199 2122219 213511 1911951 136152 1195151 جمع
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 61-19در سال های  شرکت شهر سالم  یها تیآمار فعال

 19سال 11سال 10سال 61سال فعالیت

درصد 

 تغییر

 19-11 

 2- 1952991 2122219 1911951 1116615 تعداد مراجعات به مراکز درمانی  تحت پوشش ) نفر(

 51 125569 59511 53351 29555 ارزش خدمات پاراکلینکی مراکز ) میلیون ریال(

 33 295192 229263 111131 116395 ارزش خدمات کلینکی مراکز ) میلیون ریال(

 19 131 552 991 315 پوشش شهرداری ) نفر( تعداد بیماران خاص تحت

 23 56555 95951 31519 31115 هزینه بیماران خاص تحت پوشش شهرداری ) میلیون ریال(

 5 31519 26596 21621 29161 تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران سرپایی ) عدد(

 5- 1115 1393 1111 1291 تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران بستری ) عدد(

معاینات سالمت شغلی کارگران شرکت پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز) 

 نفر(
1155 5119 1115 3593 -91 

معاینات سالمت شغلی کارمندان رسمی و کارکنان سازمان ها و شرکت های 

 طرف قرارداد) نفر(
2592 3331 5929 5112 31 

 - 1 1 1 2592 معاینات سالمت شغلی سایر موارد ) نفر(

ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت های پیمانکاری 

 فضای سبز ) دوره(
9 9 2 2 1 

 - دوره2 دوره2 دوره9 مستمر ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی مجریان عملیات مبارزه با موش

ان شرکت های پیمانکاری ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگر

 خدمات شهری  )دوره(
9 9 2 2 1 

 1 2 2 9 9 نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه زباله ها)دوره(

 1 2 2 9 9 نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه رفت و روب)دوره(

 51 12 5 29 19 تعداد حوادث ناشی از کار) نفر(

 5 29655 23562 19595 19199 خدمات ارائه شده توسط اورژانس ) نفر(
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 11-19در سال های  فعالیت های واحد آموزش و پژوهش

 نام دوره آموزشي

 11سال

 نام دوره آموزشي

 19سال

تعداد 

 فراگیران

ساعت 

 آموزشي

تعداد نفر 

 ساعت

تعداد 

 فراگیران

ساعت 

 آموزشي

تعداد 

نفر 

 ساعت

 199 16 6 میرات یونیت دندانپزشکیآموزش تع
موجود در قانون  یچالش ها شیهما

یشهردار  
51 1 921 

 9 9 1  رانیمد یفصل شیهما 155 5 25 شرکت در همایش علمی مدیریت جهادی

آموزش استانداردهای آزمایشگاهی استانداردهای 

 تهران
یشهر تیرینقش زنان در مد شیهما 11 11 1  2 1 12 

موزشی آشنایی با قوانین برگزاری دوره آ

 استخدامی یک نفر
یشهر داریپا یعموم یفضاها شیهما 11 11 1  9 12 96 

تیهپات یالملل نیب کنگره HsE 1 29 29برگزاری دوره آشنایی با ممیزی   11 29 291 

یعدالت ادار وانیقانون د شیهما 1219 6 156 برگزاری دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع  2 11 32 

جهت پزشکان0 پرستارانCPR  0آموزش 

 پیراپزشکان و...
111 6 926 

 مشاغل در یطبقه بند یآموزش کارگاه

یشهردار  
2 6 11 

 CRM 95 1 262 کارگاه 296 9 12 کارگاه باز آموزی دستیاران دندانپزشک

برگزاری کارگاه بازآموزی آشنایی با مواد 

 ضدعفونی یومونیوم
تهرانزنان در  یسبک زندگ شیهما 116 3 51  2 6 11 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندو اثربخشی 

 و کارایی
1 11 11 

و  ارانیجهت دست CPR آموزش

 دندانپزشکان
111 6 611 

رانیمد یفصل شیهما 91 2 21 برگزاری کارگاه بازآموزی دستگاه الکترو شوک  1 6 6 

 32 1 32 برگزاری آموزش لوله گذاری دستگاه تنفسی
 زاتیاز تجه ینگهدار یاموزش کارگاه

یدندانپزشک  
96 2/31 121 

عفاف و حجاب یآموزش دوره 6 6 1 همایش فصلی مدیران  51 29 1211 

هیتغذ 32 6 9 همایش سمینار سبک زندگی شهری  91 12 961 

همایش سراسرس تحول اداری در مدیریت 

 شهری )برج میالد(
هیاول یکمکها 11 6 2  91 31 1211 

 32 6 9 نهمایش مالیه مدیرا

 11 6 2 همایش کشوری آزمایشگاههای همکار 9669 152 921 جمع

 3155 113 999 جمع
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 مرکز بهداشت

 گروه بهداشت و ایمنی

 های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز.ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی مجریان عملیات مبارزه با موش و کارگران شرکت

 آوری مکانیزه و غیرمکانیزه زباله.بهداشتی و ایمنی بر عملیات جمعنظارت 

 کنترل بهداشت و ایمنی عملیات مکانیزه و غیرمکانیزه رفت و روب.

 های حفاظت فنی و بهداشت کار0 در واحدهای سازمانی شهرداری و پیگیری اجرای مصوبات هر کمیته.تشکیل و راهبری کمیته

 تهران یطرف قرارداد شهردار یمانکاریپ یران شرکت هاآموزش بهداشت به کارگ

 ثبت و پیگیری حوادث ناشی از کار.

 66-19در سال های  گرفتههای انجامنتایج فعالیت

 19سال 11سال  10سال  61سال  66سال  عنوان
 درصد تغییر

19 -11 

 1 11 11 11 11 11 پذیرفته ) برنامه(های انجام تعداد برنامه

 13- 5156 5611 11533 6696 11112 گرفته ) مورد(های صورت رسیباز

 1.61- 211193 213315 991191 953596 519996 شده ) آیتم( های ارزیابیتعداد آیتم

 11 393 355 553 3651 3932 شده )مکاتبه(های ارسال تعداد گزارش

 گروه بهداشت محیط

 های شهر تهران.ها و فضای سبز و ارزیابی تابلوهای مربوطه در پارکفاده در پارکپایش سالمت آب آشامیدنی مورد است

 ها.ارزیابی ضوابط بهداشت و ایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات شهری در پارک

های شهری(0 عرضه مواد خوراکی و هآوری موقت زبالهای خدمات شهری )محل جمعها و فضای سبز0 ایستگاهنظارت بهداشتی بر عملیات سمپاشی پارک

 ها و معابر شهر تهران.های بهداشتی عمومی واقع در پارکآشامیدنی در اماکن وابسته به شهرداری تهران و سرویس

 های طرف قرارداد شهرداری تهران.بازرسی بهداشتی و ایمنی از محل سکونت کارگران شرکت

 انات واقع در اماکن وابسته به شهرداری تهران.های نگهداری حیوبهداشت و ایمنی محل

 66-92در سال های  گرفتههای انجامنتایج فعالیت

 19سال 11سال  10سال  61سال  66سال  عنوان
درصد تغییر 

19-11 

 1 11 11 11 11 11 پذیرفته ) برنامه(های انجامتعداد برنامه

 9 9196 3991 1351 9559 11195 گرفته) مورد بازرسی(های صورتمجموع بازرسی

 1- 131622 133333 236611 293351 393135 شده) مورد(های ارزیابیتعداد آیتم

 12- 999 511 2955 2231 3623 شده) مورد(های ارسالتعداد گزارش

 21- 1513 2392 2219 1659 1696 ها) مورد(برداری از آب پارکتعداد کل نمونه

 21- 19393 21312 23991 21119 22551 نجش) پارامتر(تعداد موارد س
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 گروه طب کار

کلینیک و مراکز های تشخیص پزشکی0 در واحدهای طب کار پلیمراقبت از سالمتی کارکنان شهرداری تهران از طریق تشکیل شناسنامه سالمتی0 انجام معاینات و آزمایش

 های یافتههای الزم جهت کنترل نشانگان0 عوارض و بیماریو پیگیری بهداشت و درمان مناطق0 تکمیل پرونده بهداشتی

 های طرف قررداد شهرداری تهران.تشکیل پرونده بهداشتی و صدور کارت تناسب با کار محوله کارگران شرکت

 66-19در سال های  گرفتههای انجامنتایج فعالیت

 19سال 11سال  10سال  61سال  66سال  عنوان
 تغییردرصد
19-11 

 6- 11155 11595 11911 12913 6191 اند) نفر(تعداد کل افراد که چکاپ شده

 91- 3593 1115 5119 3213 5111 های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز) نفر(کارگران شرکت

 31 5112 5929 3331 2113 561 های طرف قرارداد)نفر(ها و شرکتکارمندان رسمی و کارکنان سازمان

های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی) شده از سوی شرکترانندگان معرفی

 نفر(
2311 3159 1 1 1 - 

 92- 3152 5959 5519 9161 6191 تعداد کل کارت تناسب صادرشده) فقره(

 19خالصه نتایج برنامه های نظارتي کنترلي مرکز در سال 

 عنوان برنامه
تعداد 

 دوره

حجم 

 عملیات
 واحد

ز امتیا

کسب 

 شده

وضعیت 

 ارزشیابي

  درصدتغییر

 11سال به 

 -3 متوسط 12 محل دوره 126 2 ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی محلهای اسکان کارگری

 -3 متوسط 51 دوره-مورد اکیپ 51 2 یات رفت و روب )مکانیزه(برنامه بهداشت وایمنی عمل

 -2 متوسط 51 دوره-نفرکارگر 1966 2 برنامه بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )غیر مکانیزه(

 -3 متوسط 19 دوره-مورد اکیپ 359 2 ه بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )مکانیزه(برنام

 -9 متوسط 15 دوره-مورد اکیپ 129 2 )غیر مکانیزه(برنامه بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله 

 -2 متوسط 51 دوره-نفرکارگر 2139 2 برنامه بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )خدمات شهری(

 -1 متوسط 51 دوره-نفرکارگر 2199 2 برنامه بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )فضای سبز(

 -9 متوسط 51 ایستگاه دوره 11 2 کنترل ضوابط بهداشت و ایمنی ایستگاههای خدمات شهری

ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات  برنامه

 شهری پارکها

 -1 متوسط 69 پارک دوره 962 2

 -1 متوسط 63 سرویس دوره 536 2 و معابر برنامه نظارت بهداشتی بر سرویس های بهداشتی پارکها

 +1 نامناسب 53 پارک دوره 595 2 برنامه ارزیابی تابلوهای آب پارکها

 - نامناسب 59 دورهپارک  151 1 ارزیابی روشنایی و ایمنی پارکها و فضای سبز شهر تهران )در شب( برنامه

بهداشت و ایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )اکیپ های مبارزه با برنامه 

 موش(
 - مناسب 95 مورد محل 253 1

 - - - جلسه 99 مستمر برنامه تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

 - - - جلسه 63 مستمر برنامه آموزش بهداشت

 - - - مورد حادثه 12 مستمر ی از کاربرنامه ثبت وپیگیری حوادث ناش

 - - - نفرچکاپ 11155 مستمر برنامه تشکیل شناسنامه سالمتی وتکمیل پرونده بهداشتی

 1513 مستمر برنامه پایش سالمت آب
مورد نمونه 

 برداری
- - - 

برنامه نظارت بهداشتی بر عرضه مواد خوراکی وآشامیدنی درواحدهای سازمانی 

 شهرداری تهران
 - تمرمس

مورد نمونه 

 برداری
- - - 
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 موسسه هادیان شهر 

 

 

 19هم فعالیت های موسسه هادیان شهر تهران در سال ا
 تأمین نیروی انساني:فعالیت های  -الف 

اطالعات و اخبار مربوط به  انطباق هرچه بیشتر فعالیتهای جاری موسسه با ضوابط و مقررات ناظر از طریق ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی سریع و آسان به آخرین -

 قوانین 0 آئین نامه های مصوب و بخشنامه های ابالغی

 اخذ پروانه عضویت از کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی0 پشتیبانی و فنی مهندسی با اعتبار یکساله -

 ساله از اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی استان تهران 3ار اخذ گواهینامه تعیین صالحیت شرکتهای خدماتی0 پشتیبانی و فنی مهندسی با اعتب -

 21برای گروههای  1392اجرای کامل بخشنامه ها و ضوابط مصوب شورایعالی کار در خصوص افزایش مزد و مزایای قانونی پرسنل تحت پوشش و تصویب جدول مزد سال  -

 گانه

مالی و اقتصاد شهری و معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و انطباق روابط مالی و اداری موسسه با تبیین و اجرای سیاستهای ابالغی از سوی حوزه معاونت  -

 واحدهای طرف قرارداد

ز ابتدای اردیبهشت فقره با مناطق0 واحدهای ستادی0 سازمانها0 شرکتها و موسسات تابعه شهرداری تهران و بانک شهر که ا 52انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به تعداد  -

 گانه شهرداری  صورت پذیرفته است 22مربوط به مناطق  135نیز عقد قراردادهای نیروی انسانی با مراکز سامانه مدیریت شهری  1392سال

شاغل و با رعایت کامل قوانین و محل خدمت  بر اساس طرح طبقه بندی م 115نفر به تفکیک  1111انعقادقرارداد همکاری در خصوص بکارگیری و اشتغال بالغ بر تعداد  -

 مقررات ناظر

 ی انجام هماهنگی و تعامل با اداره کل منابع انسانی شهرداری در خصوص تایید گزارش کارکرد پرسنل تحت پوشش شاغل در مناطق و واحدهای ستاد -

جهت بررسی درخواستهای مربوط به تغییر یا ارتقاء شغلی  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برگزاری جلسات مستمر و هماهنگ کمیته طبقه بندی مشاغل موسسه -

 نیروهای تحت پوشش که پس از انطباق با ضوابط و مقررات منجر به تغییر یا ارتقاء گروه یا عناوین شغلی و صدور احکام جدید برای پرسنل 

عات مربوط به پرسنل فعال در آرشیو طی مراحل مختلف از جمله مرتب سازی و تکمیل و بروز رسانی پرونده های آرشیو الکترونیکی پرونده های پرسنلی و انعکاس اطال -

 فقره  12.219چیدمان0 اسکن0 دیتا نمودن)کد گذاری و طبقه بندی( مدارک و اوراق پرسنلی به میزان 

0سازمان پسماندو شرکت 13019015011015اطق برگزاری جلسات رسیدگی به مشکالت ومسائل پرسنل شهرداری تهران و معرفی معاونت توسعه منابع انسانی در من -

 ساماندهی مشاغل شهر تهران

فقره دفترچه درمان پرسنل مذکور و افراد تحت  91.111گانه تامین اجتماعی و انجام کلیه کارهای اجرایی بالغ بر  9تمرکز امور بیمه ای پرسنل تحت پوشش در شعبات  -

 ی0 پیگیری جهت صدور یا تمدید اعتبار0 دریافت مجدد و ارائه آن به ذینفعانتکفل ایشان شامل: جمع آوری0 ارسال به کارگزار

ر دوشنبه هر هفته و برگزاری جلسات رسیدگی به مسائل و مشکالت پرسنل تحت پوشش و ایجاد ارتباط دو سویه از طریق سامانه مالقات حضوری با مدیر عامل موسسه د -

 رسیدگی به کلیه درخواستهای مراجعین

 91ل قرارداد با هسته گزینش بمنظور ارزشیابی پرسنل تحت پوشش شاغل در مناطق و واحدهای ستادی تا سقف نیروهای مورد اشاره و مطابق هزینه سا انعقاد -

خصوص آندسته از  برقراری بیمه درمان تکمیلی در خصوص پرسنل تحت پوشش0 برقراری بیمه تکمیلی عمر و حادثه و برقراری پوشش حمایتی بیمه مسئولیت مدنی در -

 پرسنل که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می نمایند از طریق شرکت سرویس بیمه شهر و با هماهنگی و همکاری اداره کل رفاه شهرداری 

 دول ذیل نفر از پرسنل تحت پوشش و پرداخت مزایای پایان قرارداد ایشان بشرح ج 1112انجام امور مربوط به تنظیم فرم تسویه حساب تعداد  -

پس انداز سهم کارمند و کارفرما0 محاسبه و وضع سپرده مربوط به  %3همکاری با صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران جهت محاسبه و وضع سپرده های مربوط به  -

 در وجه صندوق ذخیره کارکنان0 تهیه صورتحساب ماهیانه و محاسبه کارمزد به ماخذ مجموع سپرده ماهیانه و پرداخت کل سپرده مکسوره %3مازاد بر 

اط وام از حقوق و تعامل و همکاری با بانک شهر در خصوص دریافت اطالعات مربوط به مانده وام پرسنل0 ثبت اطالعات مذکور در سیستم حقوق و دستمزد0 وضع اقس -

 ر مزایای پرسنل بصورت ماهیانه تهیه گزارش مربوط به اقساط مکسوره و پرداخت آن در وجه بانک شه

یشنهادات پرسنل که در همین بر قراری ارتباط مستمر با پرسنل تحت پوشش  از طریق سامانه پیام کوتاه بمنظور تسریع در امر اطالع رسانی و دریافت و تحلیل نظرات و پ -

پیامک 239سنل تحت پوشش ارسال و همچنین تعداد با موضوعات مختلف از جمله میزان حقوق واریزی و .... برای پر  (SMS)پیامک 69511تعداد   1392ارتباط طی سال 

 از طریق سامانه فوق دریافت شده است

 مفاصا حساب بیمه قراردادهای تامین نیروی انسانی از شعبات مختلف تامین اجتماعی و ارسال آنها به واحدهای طرف قراردادفقره  52اخذ تعداد  -
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 واحدها و مراکز طرف قراردادو پرسنل  تعداد 

 کل  مناطق و واحد های غیر مستقل واحد های مستقل شرح

 53 25 21 درصد

  9919 1216 پرسنل تحت پوششتعداد

  61 21 درصدپرسنل تحت پوشش

 

 لیست مراکز و واحدهای طرف قرارداد

 نام مرکز ردیف نام مرکز ردیف

 شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 15 گانه شهرداری 22 مناطق 1

 شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه 16 ادی شهرداری تهرانواحدهای ست 2

 شرکت ارتباط مشترک شهر 19 اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران 3

 شرکت شهر سالم تهران 21 اداره کل حقوقی شهرداری تهران 9

 شرکت شهربان و حریم بان 21 معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 5

 شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران 22 مقاومتموزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ  1

 شرکت یادمان سازه 23 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 5

 شرکت بازرگانی و بهره برداری شهرداری 29 سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران 6

 شرکت معین سرافراز آرمان 25 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران 9

 شرکت پیام رسا 21 پسماند سازمان مدیریت 11

 شرکت نوسازی عباس آباد تهران 25 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 11

 شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 26 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 12

 شرکت تهران گشت طالئی 29 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 13

19 
 تهای اجتماعیرفاه 0خدمات و مشارک سازمان

 )خانه شهریاران(
 بانک شهر 31

 موسسه فرهنگی پردیس آزادی 31 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 15

 موسسه معین بازنشستگان شهرداری تهران 32 شرکت خودرو سرویس شهر 11
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 خدمات عمراني و قراردادهای پیمانکاری : -ب 

 فقره توافقنامه همکاری بمنظور توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش درآمد 92ف شهرداری از طریق انعقاد تعداد افزایش تعامل و همکاری بیشتر با مناطق مختل  -

 یالمیلیارد ر 2.199فقره مجموعاً با رقمی بالغ بر  355انعقاد قراردادهای عمرانی و پیمانکاری بصورت کارگزاری در قالب پیمان مدیریت با مناطق مختلف شهرداری به تعداد  -

 انجام اقدامات مطلوب درخصوص تکمیل و بروز رسانی سیستم جامع اطالعات پیمانکاران موسسه از جمله : -

 بازبینی و مهندسی مجدد فرمولهای محاسباتی  -

 طراحی و تکمیل بخش گزارشات  -

 بررسی مجدد کلیه فرآیندهای عملیاتی سیستم و رفع خطاهای موجود -

 ر اساس فیلد های مورد نیاز.گزارش سازی توسط کاربر مجاز ب -

 ایجاد امکان جدید برای محاسبه صورت وضعیتهای تهاتری و آرشیو مستندات 0 همچنین گزارشات مربوط  -

 ایجاد و امکان فرم تهیه صورت حساب برای کارفرما مطابق دستور العمل سازمان امور مالیاتی -

 احد و ارسال فایل به بانکامکان پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران در قالب لیست و -

 ایجاد کارتابل الکترونیکی در سیستم پیمانکاری با ویژگیها و قابلیتهای مهم ذیل: -

 ارسال صورتحساب پرداخت بهمراه فایلهای پیوست آن بصورت سیستمی -

 ارسال تمامی گزارشات بصورت اتوماسیونی  -

 ترسی به اطالعات  تعریف امضاء الکترونیکی برای کلیه افراد بر اساس سطوح دس -

 سرعت و دقت باال0 همچنین کنترل زمان ارسال و شناسایی میزان زمان یک فرایند)زمانسنجی( از ارسال تا پایان کارآن فرایند  -

 امکان پیگیری مکاتبات و گزارشات در کارتابل  -

 ارسال گزارشات آماری و دریافت مکاتبات -

برگ از قراردادهای پیمانکاران و مستندات مربوط پس  52.251ایجاد شده  و  تاکنون   1391یستم پیمانکاری که در نیمه دوم سال تکمیل و بروز رسانی آرشیو الکترونیکی در س -

 فایل آرشیو و         طبقه بندی شده است  11.233از پاالیش و اسکن در  قالب 

 تحت وب به پیمانکاران با اهداف و قابلیتهای ذیل: طراحی و ایجاد سامانه خدمات الکترونیکی پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات -

 ارائه خدمت در محل و تکریم ارباب رجوع -

 کاهش مراجعات حضوری و کاهش هزینه های ایاب و ذهاب مشتریان -

 دسترسی آسان و سریع پیمانکاران به اطالعات مورد نظر بصورت آنالین -

 امکان رصد و پیگیری درخواستها توسط پیمانکاران -

 م سرویسها و خدماتی که در حال حاضر از طریق سامانه خدمات الکترونیک قابل ارائه به پیمانکاران طرف  قرارداد می باشد اه -

هکار درخصوص رفع رااندیشی و تعامل با تعدادی از پیمانکاران که در رابطه با دارای قراردادهای عمرانی با موسسه همکاری می نمایند با هدف بررسی و ارایه برگزاری جلسه هم -

 مسائل و مشکالت فرارو  

 فقره مفاصا حساب بیمه قراردادهای عمرانی و پیمانکاری از شعبات مختلف تامین اجتماعی و ارسال آنها به واحدهای طرف قرارداد 131اخذ تعداد  -

 مورد 99دوی سازمان تامین اجتماعی به تعداد پیگیری و رسیدگی به شکایات مطروحه قراردادهای تامین نیروی انسانی و عمرانی در هیات های ب -

-  

 سایر فعالیتها : –ج 

لی موسسه برای دوره مالی با برنامه ریزی های صورت گرفته و با تالش شبانه روزی همکاران موسسه طی ایام تعطیل سال جاری عملیات بستن حسابها و تهیه صورت های ما -

کامل و با اخذ گزارش مطلوب از حسابرس مستقل و بازرس قانونی 0 مجمع عمومی عادی موسسه در روز شنبه مورخ    15/11/1393در تاریخ    29/12/1392 منتهی به 

 برگزار گردید 19/11/1393

نظارتی از جمله بازرس  که به استناد نظر سنجی انجام شده از مشتریان و گزارشات نهادهایافزایش توأمان حجم فعالیتهای موسسه و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان  -

 و ...    کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مشتریان از سطح مطلوب و روبه بهبودی برخوردار بوده  1666قانونی و حسابرس مستقل و همچنین سامانه 

شستگی شهرداری تهران با حضور مدیران و مسئوالن حوزه برگزاری جلسات تخصصی در موضوعات مالیات و بیمه و مسایل و مشکالت شرکتها و موسسات وابسته به سازمان بازن -

 های مرتبط.

 تدوین دوره های آموزشی ضمن خدمت به جهت ارتقاع سطح دانش و کیفیت کار برای کارکنان ستادی و اجرایی موسسه  -

های جاری و همچنین تبادل نظر با پرسنل جهت و برنامه برگزاری جلسات عمومی مدیر عامل با کارکنان ستادی و اجرایی موسسه درخصوص بررسی روند پیشرفت موسسه -

 های انسانی موسسهتبیین نقش و  عملکرد همکاران را در جهت پیشبرد اهداف موسسه و لزوم ارتقای برنامه های آموزشی کارکنان به عنوان سرمایه

 تکمیل و بروز رسانی پرتال موسسه -
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 اداره كل هماهنگی  فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها

 

 
و  یفن یمنعقده توسط اداره كل هماهنگ یو تعداد و مبلغ قراردادها دهايتعداد بازد، یموقت و قطع ليتحو یآمارپروژه ها

 29سازمان ها و مناطق در سال یعمران

منطقه
 

ل 
حوي

تعداد پروژه ت

ت
موق

 

ل
صد به ك

در
 

ت
ل موق

حوي
ل ت

غ ك
مبل

 

)مي
ن ريال(

ليو
 

ل
صد به ك

در
 

ل 
حوي

تعداد  پروژه  ت

ی
قطع

 

ل
صد به ك

در
 

ی
ل قطع

حوي
ل ت

غ ك
مبل

 

ن ريال(
)ميليو

 

ل
صد به ك

در
 

ی 
ل قراردادها

تعداد ك

ق
منعقده درمناط

 

ل
صد به ك

در
 

ل قرارداد ها   
غ ك

مبل

ن ريال(
)ميليو

 

ل
صد به ك

در
 

1 11 6 176681 5 55 9 391862 13 316 1 1696396 12 

3 32 2 161712 2 17 2 88666 2 553 16 1113618 11 

2 59 7 217821 9 17 7 189319 8 289 8 776113 8 

1 17 8 191319 5 35 1 51666 3 215 6 816765 6 

5 53 8 126558 1 19 7 361681 11 166 9 1162899 9 

6 33 2 152273 1 16 2 51216 3 167 2 967582 8 

8 7 1 23873 1 16 2 128167 6 163 2 165586 1 

7 15 3 166618 2 8 1 18566 1 313 5 153116 1 

9 9 1 16612 1 36 2 98911 1 116 2 152666 1 

16 19 2 319628 6 11 3 118576 5 311 5 365866 3 

11 25 5 116676 2 21 5 72685 2 315 5 165176 1 

13 13 3 59656 3 17 2 57711 3 122 2 179553 1 

12 32 2 75171 3 37 5 88721 2 181 2 367137 3 

11 11 6 317222 6 28 6 85567 2 368 5 268872 2 

15 59 7 169367 12 15 7 221816 12 182 2 297966 2 

16 28 5 185686 5 23 5 163696 1 126 3 257685 2 

18 11 3 57715 3 13 3 12323 3 83 1 319669 3 

17 11 6 311851 8 11 3 68656 2 297 8 625591 5 

19 35 1 319686 6 12 3 17866 3 365 1 288656 2 

36 56 8 316616 8 55 9 183669 8 339 1 132756 2 

31 16 6 135281 2 27 6 96321 1 129 2 196116 1 

33 16 6 121336 1 9 3 26668 1 326 1 569736 5 

 166 13656811 166 5213 166 3186578 166 666 166 2633516 166 816 جمع
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 29در سالگانه  99مناطق  منعقده  یتعداد و مبلغ قراردادها، مناقصات یپروژه هاپرونده  آمار

منطقه
 

ت
صا

تعداد مناق
 

ل
صد به ك

در
 

ت
صا

ل مناق
غ ك

مبل
 

ن ريال(
)ميليو

 

ل
صد به ك

در
 

ی
ن عمران

ت سازما
صا

ل مناق
غ ك

مبل
 

ن ريال(
)ميليو

 

 

ل
صد به ك

در
 

ل 
غ ك

مبل
خر

دي
ن ريال( 

)ميليو
 

ل
صد به ك

در
 

ن 
ميانگي

رتبه پ
ي

ن
مانکارا

 
برنده

 

ت باز شده به برنده
ت پاكا

سب
ن

 

ت
صا

مناق
 

خر
دي

 
ت

سفال
آ

 

ل
صد به ك

در
 

1 36 5 383216 8 17787 1 171823 13 1 1 356185 19 

3 38 8 399727 7 27612 3 163661 16 1 3 152136 11 

2 11 2 71591 3 226863 16 87666 5 5 2 37286 3 

1 13 2 139853 2 316552 13 163565 6 1 3 32866 3 

5 8 3 75616 3 79396 1 192566 13 5 1 115969 11 

6 16 1 135966 2 169183 5 176261 11 1 3 16851 1 

8 8 3 113125 2 362788 12 32683 1 1 3 - - 

7 9 3 56511 1 61291 2 17766 1 1 2 17266 1 

9 13 2 191613 5 6 6 16862 1 2 1 17616 1 

16 8 3 81396 3 6 6 59286 1 5 1 77251 8 

11 11 2 119663 2 6 6 32591 1 5 3 11772 1 

13 35 6 117159 1 169336 5 11276 1 5 3 16129 1 

12 28 9 191351 5 6 6 5666 6 1 1 11251 1 

11 36 5 139667 2 117812 8 119562 7 5 1 58618 1 

15 53 12 199813 12 36559 1 866 6 1 3 - - 

16 17 1 181263 5 25616 3 2666 6 5 3 - - 

18 11 2 138167 2 86232 2 15685 1 2 3 13666 1 

17 27 9 261693 9 67872 2 119381 9 1 3 61111 5 

19 16 1 166915 1 35659 1 79326 6 1 2 131123 9 

36 12 2 151596 1 161686 7 13666 2 5 2 123931 16 

31 6 1 161681 2 159355 7 65119 1 1 1 81679 6 

33 36 6 327826 6 112969 6 12736 2 1 2 166387 8 

 166 1213516 166 166 166 1575168 166 3686587 166 2756631 166 116 جمع
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 18-29آمار كلی از  وضعيت پروژه و ميزان آسفالت پخش شده از سال 

 29سال 27سال   29سال  12سال  11سال  11سال  18سال  واحد  عنوان

 9 1 11 17 6 7 11 مورد تعداد پروژه هاي عمراني آغاز شده

وژه هاي عمراني به بهره برداري تعداد پر

 رسیده
 15 11 9 13 16 13 8 مورد

مساحت آسفالت 

 پخش شده 

توسط معاونت فني و  

 عمراني
 2956136 5888165 3311526 3868666 2717123 11196126 13733791 مترمربع

 
 29آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال 

منطقه
 

ی و ر
س

ت اسا
سفال

تناژ آ
ش

وك
 

ی و لکه 
ت نوار حفار

ت مرم
سفال

تناژ آ

ی
گير

ی(  
ی )نقاش

ك كار
ناز

- 
مترمربع

 

ش از 
ی با بي

ش
ديوارك

99
cm

 
ت 

خام
ض

- 
ب

مترمکع
 

ی 
ط ريز

خلو
م

- 
ب

مترمکع
 

ی( 
ی، نگهبان

ن )ادار
ساختما

ث 
احدا

- 

مترمربع
ی( 

ست
ی )د

ت خاك
عمليا

- 
ب

مترمکع
 

ی(
ی )ماشين

ت خاك
عمليا

- 
ب

مترمکع
 

1 161618 121218 1566 5973 13729 32929 89163 116978 

3 26665 338281 2966 1319 172683 86 315155 1667511 

2 31617 81916 6 286 2116 6 11858 2111 

1 15527 72363 956 866 3671 17 11162 18818 

5 55178 113291 3166 6786 1898 65 13673 18169 

6 8311 26381 916 1631 21115 3216 62818 71196 

8 1666 67916 5 328 1395 366 16667 16833 

7 13813 36315 376 1123 1353 6 26879 29291 

9 6291 17585 6 186 1261 6 786 1869 

16 17313 196192 6 182 1518 6 7717 22795 

11 15711 18916 21566 6 36663 3666 36618 9573 

13 11522 32317 321 3113 6159 1859 16171 11166 

12 17365 17328 136 61 5661 516 3166 2212 

11 12129 73933 6 186 16666 85 17663 17511 

15 15918 25326 6 916 15686 1695 13293 28985 

16 29816 163753 1767 1215 5681 1299 9161 9692 

18 11681 15261 3553 1672 19215 6 19319 1652 

17 15638 16211 6 3656 61135 196 32389 182162 

19 9571 17728 16 3211 31892 86 39625 8761 

36 31636 93199 61 266 15819 5693 33626 62766 

31 5661 16876 6 1867 19925 1186 36666 32178 

33 31279 67921 569 31975 173185 361 135111 527389 

 3355831 711316 16576 681127 59919 16885 1579375 637161 جمع
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 29آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال  
منطقه

 

ی
متراژ لوله گذار

 

تعداد سنگدال
 

ترميم نرده 
- 

كيلوگرم
 

چه 
ی دري

بازساز
- 

عدد
 

ظ 
ی و حفا

ل فلز
ب پ

ص
تهيه و ن

- 

كيلوگرم
 

ک جدول
متر طول ت

 

ع زير 
متر مرب

ی
ساز

ی 
ن ريز

ب بت
متر مکع

 

1 11127 6711 16556 7883 2691 129591 129591 15566 

3 26612 36688 53166 3795 37185 91615 91615 13761 

2 1625 3139 1265 1161 7656 19727 19727 9837 

1 1628 3666 1166 1716 7956 138196 138196 37296 

5 5116 1652 126 1169 26 25776 25776 13232 

6 31161 16151 12618 6365 16596 299955 299955 27796 

8 1186 1628 6 629 19 168121 168121 5916 

7 259 1158 366 1211 6 151161 151161 11995 

9 16983 519 156 72 2565 16721 16721 2668 

16 3767 1627 3698 1671 16272 81211 81211 8775 

11 2211 2711 21915 1561 1826 161663 161663 26119 

13 2339 2131 7133 2198 13263 29611 29611 7317 

12 219 11639 17513 1559 33699 8713 8713 31787 

11 3166 1512 31516 1116 23191 121373 121373 15169 

15 3982 732 819 255 566 396615 396615 19613 

16 17716 1611 1166 872 3931 21526 21526 8911 

18 676 1167 3966 3916 38156 11876 11876 16663 

17 5826 1173 19865 767 35861 111323 111323 19965 

19 2533 662 6 817 16156 122156 122156 17661 

36 15792 3656 3135 3662 12926 362191 362191 31311 

31 668 2181 67165 2781 122865 32328 32328 1626 

33 6665 15587 3666 5973 2551 261678 261678 239918 

 851666 3676327 3676327 285257 52397 381537 163316 167961 جمع
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 شهر تهران سازمان مهندسی وعمران

 

 

 12- 29خالصه وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سالهای 

 واحد مقياس موضوع

ت
ضعي

و
 مقدار 

ت
ضعي

و
 مقدار 

ت
ضعي

و
 مقدار 

ت
ضعي

و
 مقدار 

 29سال 27سال  29سال  12سال 

بز
رگ

ر
ي

اه و معابر شریان
 

 متر مربع مساحت

ي
موجود تا  انتها

 

سال
79

 

19725656 

ي
موجود تا  انتها

 

سال
96

 

36386656 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
91

 

31611656 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
93

 

33636356 

 525286 199986 168186 156986 متر طول

 متر مربع مساحت

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
79

 

2772269 

در دس
ث

ت احدا
 

سال
96

 

1371666 

ث در
ت احدا

در دس
 

سال 
91

 

2696666 

ث در
ت احدا

در دس
 

سال 
93

 
3236766 

 55166 77666 163666 122618 متر طول

 متر مربع مساحت

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
79

 

1316666 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
96

 

111666 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
91

 

1265666 

ي شد
بهره بردار

 ه

در سال 
93

 

987666 

 25166 23566 16566 27666 متر طول
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 12- 29خالصه وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سالهای 

 واحد مقياس موضوع

ت
ضعي

و
ت مقدار 

ضعي
و

ت مقدار 
ضعي

و
ت مقدار 

ضعي
و

 مقدار 

 29سال 27سال  29سال  12سال 

ل و تقاطع غیر همسطح
پ

 

 دستگاه تعداد

موجود 
ي

تا  انتها
 

سال 
79

 
336 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
96

 

325 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
91

 

385 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
93

 

216 

 1283685 1685311 953962 777622 متر مربع مساحت

 66326 18626 12959 29559 متر طول

 دستگاه تعداد

ث سال
ت احدا

در دس
79

 162 

ث در سال 
ت احدا

در دس
96

 

113 

ث در سال 
ت احدا

در دس
91

 

119 

ث در سال 
ت احدا

در دس
93

 

111 

 116363 286666 113666 351683 متر مربع مساحت

 35291 32153 13966 16511 متر طول

 دستگاه تعداد

ي شده در سال 
بهره بردار

79
 

11 

ي شده در سال 
بهره بردار

96
 

15 

ي شده در سال 
بهره بردار

91
 

16 
بهره بردا

ي شده در سال 
ر

93
 

81 

 396761 133351 61926 85333 متر مربع مساحت

 17591 2688 1166 3281 متر طول

ي
ل بزرگراه

تون
 

 کیلومتر طول

ي 
موجود تا  انتها

سال
79

 

 

ي 
موجود تا  انتها

سال
96

 

8.9 

ي 
موجود تا  انتها

سال
91

 

8.9 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
93

 

17.3 

ث
ت احدا

در دس
 

سال
 

79
 

 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
96

 

 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
91

 

13 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
93

 

2.7 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
79

 

 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
96

 

 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
91

 

16.2 

ي شده
بهره بردار

 

در سال
93

 

6 
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 سازمان مشاور فنی ومهندسی شهرتهران
 

 

 12-29عملکرد طراحی ومهندسی درسال های

 واحد نام پروژه

 29سال 27سال 29سال 12سال

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 31 5 87 11 169 56 156 65 کیلو متر پروژه بزرگراهي

 15 11 15 16 122 18 115 15 تقاطع پل تقاطع غیر همسطح

جمع آوري و هدایت آبهاي 

 مسیل (کانال ،نل ،تو سطحي )
 - - 25 8 66 16 86 31 کیلو متر

جمع آوري و هدایت آبهاي 

 سطحي منطقه شهرداري تهران
 - - - - 768 1 2566 1 هکتار

طرح جامع آبهاي سطحي شهر 

 تهران

کیلو متر 

 مربع
1 856 1 856 - - - - 

طراحي حوضچه تعدیل کننده و 

 حجم (رسوبگیر )
 - - - - - - 36666 1 متر مکعب

 696856 2 - - - - - - مترمکعب مخزن تسکین سیالب

احداث شبکه پایش آبهاي 

 سطحي
 15 1 - - - - - - ایستگاه

مطالعات ساماندهي مسیل و 

 احداث کانال
 11 2 - - - - - - کیلومتر

 1266 1 - - - - - - هکتار مطالعات آبهاي سطحي مناطق
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 12-29عملکرد طراحی ومهندسی درسال های

 واحد نام پروژه

 29سال 27سال 29سال 12سال

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 325 1 - - - - - - متر مسیر دسترسي و پل جزیره موج

مطالعات جزایر مصنوعي دریاچه 

 چیتگر
 31183 1 - - - - - - مترمربع

 13 1 - - - - - - ه پایشما پایش کیفي رودخانه کن

 6 6 11 11 118 19 118 19 دستگاه مطالعات مقاوم سازي پل ها

 2 2 - - - - - - دستگاه تعمیر و نگهداري پل ها

 11 11 - - - - - - دستگاه خدمات جنبي پل ها

 13 1 - - - - - - کیلومتر طراحي تونل ها

 51 6 83 9 16 16 23 6 کیلو متر تهیه پوسته جهت طراحي پروژه ها

 - - - - - - 29666 3 مترمربع طراحي پارکینك طبقاتي

نقشه برداري و تهیه پروفیل طولي و 

 عرضي معابر خیابانها
 665 11 521 11 1666 86 2666 66 هکتار
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 آب زيشركت خاكر

 
 29آب  درسال  زيشركت خاكر یپروژه ها ستيل

ف
ردی

 

 عنوان پروژه

 واقعي

هزینه انجام شده در 
سال

93
 

)مبالغ به هزار ریال(
ي 

ت فیزیک
درصد پیشرف

 

 
ي سال

)تا انتها
93

کارفرما)منطقه وقوع( (
 

 تاریخ شروع زمان پروژه
 تاریخ پایان 

 )طبق قرارداد(

تاریخ پایان 

پیش بیني 

 شده

 36 77 8111216 93 39/2/77 39/2/78 ماه 13 جنوبي 2کانال کمکي سرخه حصار 1

 1 166 1163782 93 15/6/77 15/13/76 ماه 17 تونل ده نارمك 3

 1 166 2825669 93 15/2/77 15/13/76 ماه 15 تونل سرشاخه علم و صنعت 2

1 
حوضچه رسوبگیر و کانال سازي  مسیل 

 وردآورد)قطعه اول(
 33 85.7 3828663 93 1/11/78 1/2/76 ماه 19

 31،33 61.3 82919 93 33/13/78 33/13/76 ماه 13 (3کانال وردآورد )قطعه  5

 31 29.9 892136 92 15/11/77 15/11/76 ماه 31 (2کانال وردآورد )قطعه 6

8 
 1جمع آوري آبهاي سطحي ناحیه 

 31منطقه
 31 7.67 6 92 3/6/79 3/16/78 ماه 36

 16 71.3 173691 93 15/9/78 15/11/76 ماه16 تونل سرشاخه شیرمحمدي 7

 1،2،1 166 19351176 93 37/1/96 37/16/78 ماه 38 یاثوندتونل و کانال غ 9

 5 18.5 1691129 92 15/2/79 15/16/77 ماه 5 تونل اکباتان 16

 5 65.5 3732785 93 11/9/77 11/7/78 ماه 12 لوله گذاري حصارك )دره ذغال( 11

 1 166 9166593 93 21/1/77 26/6/78 ماه 16 سرخه حصار Dتونل قطعه  13

 11،15 166 331776818 93 21/3/93 21/3/96 ماه 31 نل کمکي ابوذرتو 12

11 
بازسازي غرب کانال سیل برگردان 

 غرب
 5 75 13558778 93 33/9/91 33/5/91 ماه 1
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 29آب  درسال  زيشركت خاكرو حجم فعاليت های  یپروژه ها ستيل
ف

ردي
 

 عنوان پروژه

 حجم فعاليت

 متر(كانال ) تونل )متر( لوله )متر(
 حوضچه رسوبگير 

 )متر مکعب(
 پل آبگير آشغالگير و غيرو

 سازه اتصال دارد  1836   جنوبي  2کانال کمکي سرخه حصار 1

   1926  تونل ده نارمك 3
آبگیر، منهول و حوضچه آرامش 

 دارد

  82 1558 723 تونل سرشاخه علم و صنعت 2
آبگیر، منهول و حوضچه آرامش 

 دارد

1 
رسوبگیر و کانال سازي   حوضچه

 مسیل وردآورد)قطعه اول(
 سازه آبشار نیز دارد 15166 3196  

 سازه آبشار نیز دارد  1167   (3کانال وردآورد )قطعه  5

 سازه آبشار نیز دارد  2512   (2کانال وردآورد )قطعه 6

8 
 1جمع آوري آبهاي سطحي ناحیه 

 31منطقه
 آبگیر، منهول دارد  136 978 1566

 آبگیر، منهول دارد   655 266 تونل سرشاخه شیرمحمدي 7

 سازه مقسم،آبگیر، منهول دارد  666 5135  تونل و کانال غیاثوند  9

 آبگیر، منهول دارد   516  تونل اکباتان 16

 آبگیر، منهول دارد    1971 لوله گذاري حصارك )دره ذغال( 11

 گیر، منهول داردآب  323 1866  سرخه حصار Dتونل قطعه  13

   2958  تونل کمکي ابوذر 12
آبگیر، منهول، سازه اتصال و شفت 

 تعدیل کننده دارد

11 
بازسازي غرب کانال سیل برگردان 

 غرب
  135  - 
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 12-29خالصه وضعيت پروژه های خاكريزآب در سالهای 
 موضوع

 واحد مقياس

ت
ضعي

و
ت مقدار 

ضعي
و

ت مقدار 
ضعي

و
ت مقدار 

ضعي
و

 مقدار 

 29سال 27سال   29سال   12سال  

ل کانال
مسی

 

 دستگاه تعداد

ي 
موجود تا  انتها

سال 
79

 22 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
96

 26 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
91

 29 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
93

 13 

 - - - - متر مربع مساحت

 62822 63737 66667 59122 متر طول

 دستگاه تعداد

در 
ث در 

ت احدا
دس

سال 
79

 17 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
96

 13 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
91

 13 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
93

 9 

 - - - - متر مربع مساحت

 16918 12128 13866 16599 متر طول

 دستگاه تعداد

ي شده در 
بهره بردار

سال 
79

 8 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
96

 2 

ي شده در
بهره بردار

 

سال 
91

 2 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
93

 2 

 - - - - متر مربع مساحت

 965 3336 1185 1176 متر طول

ل
تون

 

 دستگاه تعداد

ي 
موجود تا  انتها

سال 
79

 37 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
96

 26 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
91

 23 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
93

 27 

 - - - - متر مربع مساحت

 71211 66813 61286 62682 متر طول

 دستگاه تعداد

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
79

 13 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
96

 16 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
91

 16 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
93

 7 

 - - - - متر مربع مساحت

 16858 19692 19167 17652 متر طول

 دستگاه تعداد

ي شده در
بهره بردار

 

سال 
79

 1 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
96

 3 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
91

 3 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
93

 6 

 - - - - متر مربع مساحت

 11623 3226 1262 2736 متر طول

ي
لوله گذار

 

 دستگاه تعداد

موجود تا  

ي سال 
انتها

79
 

25 

موجود تا  

ي سال 
انتها

96
 

13 

موجود تا  

ي سا
انتها

ل 
91

 

18 

موجود تا  

ي سال 
انتها

93
 

17 

 81698 86365 68117 66883 متر طول

 دستگاه تعداد

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

79
 19 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

96
 16 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

91
 7 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

93
 2 

 8216 16359 13635 31662 متر طول

 دستگاه تعداد

ي 
بهره بردار

شد
ه در سال 

79
 16 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

96
 8 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

91
 5 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

93
 1 

 723 2118 6216 16135 متر طول

حوضچه رسوبگیر
 

 دستگاه تعداد

موجود تا  

ي سال 
انتها

79
 

9 

موجود تا  

ي سال 
انتها

96
 

16 

موجود تا  

ي سال 
انتها

91
 

11 

انتهاموجود تا  
ي سال 

93
 

11 

 873616 873616 873566 871666 مترمکعب حجم

 دستگاه تعداد

ت 
در دس

ث
احدا

 1 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

96
 3 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

91
 3 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

93
 1 

 15166 15516 15516 56616 مترمکعب حجم

 دستگاه تعداد

ي 
بهره بردار

شده در سال 

79
بهره برد 3 

ي 
ار

شده در سال 

96
 1 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

91
 1 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

93
 6 

 6 116 1566 21566 مترمکعب حجم
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 شركت يادمان سازه  
 

 

 29ليست پروژه های شركت يادمان سازه درسال 

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

جام شده در سال 
هزينه ان

29
 

)مبالغ به هزار ريال(
 

ت
شرف

صد پي
در

 
ی

فيزيک
 

 
ی سال 

)تا انتها
29

كارفرما)منطقه وقوع( (
 

زمان 

 پروژه
 تاریخ شروع

 تاریخ پایان 

 )طبق قرارداد(

تاریخ پایان 

پیش بیني 

 شده

 166 13317983866 1/7/93 31/2/93 3/9/91 ماه 6 بهسازي لرزه اي پل آزمایش 1

شرکت 

 ادمانی

 سازه

 

 ه پل های شهر تهران ) شركت يادمان سازه(پروژ 29ليست قرارداد های سال

 تاریخ ابالغ قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد موقعیت موضوع قرارداد ردیف

 91/13/13 8126182895 یك سال  جنوب شرق تعمیرات تخصصي و مرمت دوره اي 1

 91/13/63 8717736675 یك سال  شمال غرب تعمیرات تخصصي و مرمت دوره اي 3

 91/69/31 9885187166 ماه 6 شمال غرب ي لرزه اي پل آزمایشبهساز 2

 91/13/13 8633666935 یك سال  شمال شرق تعمیرات تخصصي و مرمت دوره اي 1

 91/13/62 8329619279 یك سال  جنوب غرب تعمیرات تخصصي و مرمت دوره اي 5

 91/11/26 381563613 یك سال  پهنه غربي مشاور 6

 91/11/26 175988688 یك سال  قيپهنه شر  مشاور 8

 91/16/18 119161983 ماه6 پل آزمایش  مشاور 7

 91/16/66 2651256156 یك سال  پل بعثت  فدائیان  -پل بعثت  9
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 )تعمير و نگهداری پل ها(  29يادمان سازه در سال اجرا شده خالصه وضعيت پروژه های 

 مقدار واحد مقياس موضوع رديف

 درز انبساط 1

 8 پروژه تعداد

 555 متر طول

 هندریل 3

 5 پروژه تعداد

 666 متر طول

 - کیلوگرم وزن

 زهکش پل 2

 6 پروژه تعداد

 296 متر طول

 پیاده روسازي روي پل 1

 5 پروژه تعداد

 556 مترمربع مساحت

 ترمیم بتن 5

 2 پروژه تعداد

 1656 مترمربع حجم

 ترمیم عرشه فلزي و ستون 6

 1 پروژه تعداد

 - کیلوگرم وزن

 تعویض نئوپرن 8

 1 پروژه تعداد

 116 پروژه تعداد

 آرماتوربندي 7

 8 پروژه تعداد

 16666 کیلوگرم وزن

 سندبالست و رنگ آمیزي 9

 5 پروژه تعداد

 1966 مترمربع مساحت

 آبچکان 16

 3 پروژه تعداد

 626 متر مساحت

 تورك زني 11

 3 پروژه تعداد

 31356 تعداد تعداد
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 اداره كل معماری و ساختمان
 

 

 23-29های  خالصه فعاليت معاونت های ساختمان و معماری در سال

 درصد تغيير 29سال  23سال  عنوان

 82 333 822 آراي صادره از شوراي انتظامي ) عدد(

 373 4484 383 تشکیل پرونده مهندسان حقیقي

 3323 853 5 تشکیل پرونده مهندسان حقوقي

 8833 88343 383 ه مهندسان حقیقياصالح پروند

 8838 8851 838 اصالح پرونده مهندسان حقوقي

 1- 8113 8775 تسویه حساب برگ مهندسان حقیقي

 83 8382 8833 تسویه حساب برگ مهندسان حقوقي

 82 58 43 تعداد صدور برگ شهرسازي

 13 33 84 تعداد صدور برگ ) اتمام عملیات ساختماني (

 

 29ت معاونت های ساختمان و معماری در سال خالصه فعالي

 تعداد جلسه عنوان
تعداد 

 مکاتبه

تعداد نفرات 

 یا پروژه ها

 331 84 1 فعالیت هاي  آموزشي ) کالسهاي آموزشي(

 85 -83 53 83 تدوین سند راهبردي طراحي نما براي بناهاي با اهمیت شهري ) با تاکید بر معماري اسالمي و ایراني (

 83-85 23 85 خصصي  ارتقا کیفي سیما و نماي شهر تهرانکمیته ت

 3-88 - 81 کارگروه فني معماري و نما

 1 833 83 کارگروه ساماندهي و بررسي طرح مساجد

 83-85 153 388 نظارت دوره اي و موردي مناطق ) معماري و ساختمان(

 83 83 85 ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري جهت معلولین جسمي ، حرکتي و حسي

 43 143 14 پرونده هاي بررسي شده معماري) مساجد، بناهاي شاخص و... (

 2 533 853 پرونده هاي بررسي شده ساختمان)تخلفات و ... (

کمیسیون هاي موردي ) دکلها آنتن هاي مخابراتي ، میادین، سینما ها ، مناطق پایلوت، آتش نشاني ، 

 هري و ...(شرکت هاي خدمات آزمایشگاهي ، طراحي ش
53 434 83 

 - 88 - بررسي پیشنهادات ارسال شده از نظام پیشنهادات

 83 -85 7 1 بخشنامه ها ) حصار کارگاهي ، پوشش موقت ، اشغال معابر و ...(

 85 -83 35 83 لوایح بررسي شده )نما(

 4 48 3 8222و 837پرونده هاي موردي 

 - 8383 - شوراي امن

 - 87822 - در  امور مهندسان ناظر تشکیل پرونده هاي تشکیل شده

 - 35 - تعداد مهندسان برائت شده

 - 87 - تعداد مهندسان برائت شده با اخذ تعهد

 - 817 - تعداد مهندسان تعلیق شده ) ارسال به شوراي انتظامي(

 - 88333 - مکاتبات صادره به  سازمان نظام مهندسي

 - 883 - شهرسازي استان تهرانمکاتبات صادره به  اداره کل راه و 

 - 1883 - گانه شهر تهران 88مکاتبات صادره به مناطق 
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 میره كل حرااد
 

 

 29-29های  در سال میره كل حراعملکرد اد زانيجدول م

 واحد عنوان برنامه

 29سال  23سال 29سال 

 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده 

 )نفر ساعت(

 مقدار

 مقادیر نهایي 

فعالیت انجام 

 شده 

 )نفر ساعت(

 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت 

 انجام شده 

 )نفر ساعت(

 ایجاد وحدت رویه ما بین کلیه سازمانهاي ذي

مدخل در عرصه حریم )برون سازماني(  شکل 

دهي مدیریت یکپارچه در عرصه حریم 

 پایتخت

شوراي حفظ حقوق بیت 

 المال
 43 83 31 82 44 88 جلسه

 2 4 1 3 31 82 جلسه ست جمهورينهاد ریا

فرمانداري تهران و 

 شهرهاي اطراف
 43 5 43 5 13 83 جلسه

 87 3 88 4 814 28 جلسه استانداري تهران

مجمع نمایندگان استان 

 تهران
 88 3 88 3 2 8 جلسه

ایجاد رویه یکسان و سازو کار منسجم در 

جلوگیري از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم 

 زماني()درون سا

 12 87 13 85 42 84 جلسه کمیته اجرایي حریم

 کمیته فني حریم
تعداد 

 مصوبات
83 43 85 885 85 885 

 33 83 81  51 84 جلسه دفاع از لوایح و طرح هاي پیشنهادي مرتبط با عرصه حریم در شوراي شهر

تنقیح قوانین و اصالح ضوابط و مقررات مرتبط 

 با حریم

ره برگزاري جلسات با ادا

کل حقوقي و اداره کل 

 تدوین قوانین

 73 7 843 84 33 83 جلسه

نظارت عالیه بر پروژه هاي عمراني واقع در 

 روستاهاي داخل حریم

بازدیدهاي انجام شده از 

پروژه هاي عمراني 

 مصوب

 184 851 8431 827 723 851 بازدید

پروژه هاي  مطالعاتي پژوهشي در دست اقدام 

 در حریم پایتخت

ت  بر  عملکرد و نظار

راهبري مشاور در پروژه 

 هاي پژوهشي

 13 8 133 83 _ _ پروژه

نظارت  بر  عملکرد و 

راهبري مشاور پروژه هاي 

 مطالعاتي

 81 8 835 5 13 4 پروژه

پاسخگویي به استعالمات و درخواستهاي اشخاص حقیقي و حقوقي که از 

 ي شود. سوي مناطق دهگانه داراي حریم به اداره کل ارجاع م

 )پرونده ارجاع شده(

 713 353 183 833 8782 438 فقره
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 29-29های  در سال میره كل حراعملکرد اد زانيجدول م

 واحد عنوان برنامه

 29سال  23سال 29سال 

 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده 

 )نفر ساعت(

 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده 

 )نفر ساعت(

 مقدار

دیر نهایي مقا

فعالیت انجام 

 شده 

 )نفر ساعت(

بازدید میداني و نظارت بر کلیه فعل و انفعاالت 

 عرصه حریم پایتخت

بازدیدهاي کنترلي و نظارتي  

 انجام شده از حریم مناطق
 8783 343 8783 343 8831 358 بازدید

بازدیدهاي فني جهت 

 پاسخگویي به استعالمات
 883 53 813 38 885 85 پرونده

پیگیري تهیه و  اجراي 

طرح هاي هادي روستایي 

به منظور تدقیق مرز 

 روستاها و حریم پایتخت

برگزاري جلسات 

هماهنگي با بنیاد 

 مسکن انقالب اسالمي

تعداد روستاهاي داراي طرح 

هادي که نیازمند پیگیري این 

 اداره کل بوده است

 88 _ _ 78 تعداد

ریم در خصوص  نحوه برخورد با مستحدثات غیر نظارت عالیه و راهبري مناطق داراي ح

 مجاز
 343 343 _ _ تعداد

 _ _ _ _ تعداد شهر تهرانپردازش اطالعات به منظور صیانت و رصد هوشمند)محدوده و حریم( 

 48 _ _ 78 تعداد  پیگیري تدقیق مرز طرح هاي هادي روستاها و سایر نقاط جمعیتي واقع در حریم

 _ _ _ _ درصد ت و ساختار مدیریت حریم در شهرداري تهرانطراحي و اصالح تشکیال

 _ _ _ _ درصد ل و رصد هوشمند حریم شهر تهرانکنتر

 احیا و ساماندهي مجموعه ها و بافت هاي تاریخي در شهر تهران و حریم آن
تعداد 

 طرح 
_ _ _ _ 

 

 29بازدیدهای انجام شده در سال 
منطقه دارای 

 حریم

تعداد 

 بازدید
 حرانی مورد بازدیدنقاط ب

 گردنه گوچک ، پس قلعه ،سوهانک ، درکه ، توچال ، گالبدره 45 8منطقه 

 دره فرحزاد ، دره درکه ، دره 33 8منطقه 

 ضلع شمالي اتوبان بابایي ، جاده تلو ، اراضي دانشگاه امام حسین )ع( و جاجرود ، دره خرمنک 33 4منطقه 

 اطراف روستاي سولقان ، کیگا و رندان ، دشتنمه ، جاده فرحزادي ، ضلع شمالي انبار نفتجاده امامزاده داوود ،  32 5منطقه 

 روستاهاي همه سین ، حاجر آباد ، ترکمن ده و چمن آب و شهرک موسوم به زیتون 34 83منطقه 

 هرک صنعتي خاوران ، سنگ تراشان توتکاطراف مسگر آباد ، گردنه تنباکویي، اطراف روستاي لپه زنک ، چهل گز، قیامدشت ، و ش 38 85منطقه 

 شهرک دانش ، زرنان باال و پایین ، گلدسته ، فیروز بهرام ، شمس آباد 33 82منطقه 

 اطراف مرتضي گرد ، جعفر اباد جنگا ، کاشانک ، جاده قدیم ترانسفور ، روستاهاي قیصر اباد ، روستاي جهان اباد 34 83منطقه 

 ود آباد ، امین آباد ، جاده امین آباد ، اطراف کمر بندي کهریزک ، پشت آسایشگاه سالمندان کهریزکغني اباد ، محم 32 83منطقه 

 اطراف روستاهاي وردیج و واریش ، ارتفاعات باالي دانشگاه نیروي انتظامي ، اطراف روستاي سنگان ، شهرک شهداي سولقان 83 88منطقه 

 343 جمع
 

 

 تهدیدات حریم شهر تهران

 یدنوع تهد
 29سال  23سال 

 تعداد مساحت )مترمربع( تعداد مساحت )مترمربع(

 8882 8833 8483 8833 ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرداري

 8373 8833 8875 8833 احدا ث بنا خارج از طرح هادي

 815 8833 333 8833 تغییر کاربري

میزان جلوگیري از تخلفات ساخت و ساز در 

 )درصد(شهر و حریم تهران
8833 75 8833 25 
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 هنه بندی حریم شهر تهرانپ

 درصد مساحت )مترمربع( كاربری ملک

 81347 373328 پهنه کشاورزي و باغداري

 88338 8351358 پهنه اندوختگاه هاي محیط زیست

 84337 8484337 پهنه عناصر طبیعي

 87317 8341388 پهنه پردیس هاي موضوعي

 85335 332313 پهنه سکو.نت

 8358 3338 پهنه تجهیزات

 8 883381 پهنه صنعتي

 

 ()ماخذ:اداره كل حریم29وضعيت مناطق دارای حریم در سال 

ی ها
جوار

هم
 

 غرب شرق جنوب شمال

مساحت تقریبی 

محدوده حریم 

 )كيلومترمربع(

 8منطقه 
حوزه  –دامنه رشته کوه البرز 

 آبریز شهر تهران
 محدوده قانوني شهر تهران

ن و فشم و جاده جاده اوشا

 (4لشگرک )حریم منطقه 
 815 (8دره درکه )حریم منطقه 

 (8رود دره درکه )حریم منطقه  (3محدوده قانوني )منطقه  دامنه رشته کوه البرز 8منطقه 
 رود دره فرحزاد

 (5)حریم منطقه 
83 

 4منطقه 
دریاچه لتیان و بلوارامام 

 خمیني

دماوند)حریم  –بزرگراه تهران 

 (83ه مصوب منطق
 رودخانه جاجرود

 جاده لشگرک

 (4)محدوده منطقه 
838 

 5منطقه 
دامنه رشته کوه البرز)مرز 

 مصوب پایتخت (

محدوده قانوني شهر تهران 

 (5)محدوده منطقه 
 دره فرحزاد

 دره سولقان

 )ابتداي جاده سولقان(
53 

 83منطقه

پارک  –جاده تهران دماوند 

جنگلي سرخه حصار) مرز 

 (4منطقه 

چشمه )مرز موجود حریم قره 

 (85منطقه 
 رودخانه جاجرود

محدوده شهر تهران )مرز 

 (83قانوني منطقه 
23 

 85منطقه
قره چشمه)مرز حریم منطقه 

83) 

جاده خراسان)مرز موجود 

 (83حریم منطقه 

مسگرآباد )امتداد مرز حریم 

 (83منطقه 

محدوده شهرتهران)مرز قانوني 

 (85و  84محدوده مناطق 
815 

 82همنطق
بزرگراه مفتح )محدوده مناطق 

 (88و  82

خطوط برق فشار قوي )منطبق 

 (78بر مرز حریم مصوب سال

محدوده حریم شهر باغستان و 

کمربندي آزادگان )امتداد خط 

 ساوه( -آهن تهران 

کمربندي اندیشه )منطبق بر 

 (78مرز حریم مصوب سال
78 

 83منطقه
محدوده شهر تهران )مرز 

 (قانوني شهر تهران

اراضي حسن آباد و محدوده 

بخش آفتاب  )منطبق بر مرز 

 (78حریم مصوب سال

قم )مرز قانون  –اتوبان تهران 

 شهر تهران(

بزرگراه آیت اهلل سعیدي 

)منطبق بر خط راه آهن ، تا 

 مرز قانوني شهر تهران(

23 

 844 اتوبان  قم اتوبان امام رضا )ع( بخشداري کهریزک محدوده شهر تهران 83منطقه

 دامنه رشته کوه البرز 88منطقه
محدوده قانوني شهر تهران 

 (88)مرز قانوني حریم منطقه 
 383 حریم شهر گرمدره و کرج (5دره سولقان )حریم منطقه 

 3193 جمع حریم
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 اداره كل شهرسازی و طرح های شهری
 

 

 ها و  صحن اصلی شورای اسالمی جلسات برگزار شده درخصوص الیحه و ضوابط و مقررات طرح تفصيلی در كميسيون 

 موضوع سال

 گيریسازی و تصميمجلسات برگزار شده در مراجع تصميم

نفر 
- 

ت
ساع

 

 شورای اسالمی شهر تهران شهرداری تهران

ت
سا

ل تعداد جل
ع ك

جم
 

ي
ت کارشناس

جلسا
 

ق 
مناط

88
گانه

 

ي
ي و معمار

ت شهرساز
حوزه معاون

 

ي
ي و معمار

کمیسیون شهرساز
 

جمع
 

کمیسیون
 

ي شهر
توسعه و عمران شورا

 

ي شهر
کمیسیون برنامه و بودجه شورا

 

ي شهر
ي شورا

ن علن
صح

 

جمع
 

33 

ضوابط و مقررات 

 طرح تفصیلي
835 11 

)کارگاه  3

 روزه(یک
8 874 3 83 85 32 888 3783 

 يموضع يطرح ها

 يو موضوع
528 818 434 4 8833 7  4 88 8338 81383 

38 
 يموضع يطرح ها

 يو موضوع
838 51 853 1 134 5  5 83 184 7328 

38 
 يموضع يطرح ها

 يو موضوع
831 885 58 87   3     

 

 23-29در سال های  طرح های موضعی و موضوعی

 سال

تعداد كل طرح های 

موضعی و موضوعی در 

 دستوركار

تعداد كل طرح های 

موضعی و موضوعی 

 مصوب

تعداد طرح های 

موضعی با پيشرفت 

 %19فيزیکی بيش از 

تعداد طرح های 

موضعی با پيشرفت 

 فيزیکی 

 %19تا  %59بين 

تعداد طرح های 

موضعی با پيشرفت 

 %59فيزیکی كمتر از 

 3 3 83  38 38سال 

 8 8 34  34 38سال 

 - 33- 87 - 1 درصد تغییر

 

 29طرح های سال 

 عنوان

 ساماندهی صنایع - ایمني بازار -

  - ساماندهي جایگاه هاي سوخت -
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 29 تفرشیپ دصرد تحاسم حرط مان  29های موضعی در طرح تفصيلی شهر تهران به تفکيک وسعت و منطقه در سال  تعداد طرح

 عنوان ردیف
 مساحت

 (هکتار)

 شرفتيدرصد پ

29 

 3 85 طراحي شهري اراضي سیمین قلعه 8

 35 88 طرح پياده سازی محورستارخان مابين فلکه دوم صادقيه ومحدوده بازار خسرو 8

 833 837 احي شهري محور حد فاصل بلوار درختي و خیابان جهادطر 3

 833 873 احیاي مسیل هاي ) غیاثوند ، شهرزاد ، زرگنده و نیل( 4

 75 58 طراحي شهري بلوار میرداماد 5

 23 833 طرح ساماندهي چیذر 1

 33 87 طراحي شهري محوربني هاشم تهران 7

 833 13 حي پهنه صنعتي حکیمیهاطر 2

 35  طراحي شهري محور دالوران 3

 25 822 طراحي تفصیلي ویژه باغات کن 83

 33 33 طرح موضعي شهرزیبا 88

 35 7833 طراحي شهري محور شهید مدني و میدان امام حسین)ع( 88

 35 7 طرح توسعه و بهسازي بزرگراه صیاد شیرازي 83

 33 43 طرح ساماندهي بافت ارزشمند نارمک 84

 833 2 ي محور رسالتطراحي شهر 85

 25 3 طرح ساماندهي و پاالیش پهنه هاي صنعتي 81

 33 33 طرح موضعي گذر پشت نواب 87

 43 853 طرح ساماندهي و نوسازي حریم بزرگراه یادگار امام 82

 35 78 (87و  83پروژه ساماندهي محور قزوین)منطقه  83

 33  طرح ساماندهي خیابان قزوین 83

 35 78 خیابان امام خمینيطراحي شهري  88

 33  طراحي شهري محور پیروزي 88

 833 85 ساماندهي وطراحي شهري بافت ارزشمند محله چهارصد دستگاه 83

 37 84 بهسازي گورستان ارامنه بازسازي و 84

 833 33 ساماندهي امالک واقع در لبه شرقي محدوده) اراضي معروف به نیروي دریایي و امالک مجاور آن ( 85

 35 38 پروژه طراحي شهري محور پارس و مدائن و نازي آباد 81

 25 85 طراحي شهري محور صابونیان 87

 23 8533 طرح ساماندهي بازار کیف وکفش امین المللک 82

 23 883 طرح مجموعه پردیس خودروها و پایانه ها 83

 33 22 پروژه ساماندهي بازار آهن 33

 73 14 اه حوزه جنوب تهراننمایشگ –مجموعه فرهنگي  38

 25 843 طراحي شهري اراضي جنوب محله نعمت آباد و ایجاد مرکز پرورش گل وگیاه و فعالیت هاي مرتبط 38

 73 27 طرح موضعي ایجاد و توسعه سایت صنعتي ، کارگاهي در اراضي جنوب غرب 33

 45 53 مکانیابي و تهیه چارچوب طراحي شهري یادمان انقالب 34

 33 833 83رح موضعي بهسازي و نوسازي ناحیه صنعتي شمال منطقه ط 35

 33 33 طراحي مرکز خدماتي ، تجاري و اداري تهرانسر 31

 38 331 طرح ساماندهي محالت مسکوني وردآورد 37
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 29استعالمات انجام شده از اداره كل شهرسازی و طرح های شهری در سال 

منطقه
 

تعداد پرونده ها
 

ی
تغيير كاربر

ش تراكم 
افزای

 

گذر
ک 

تفکي
 

مترو
 

ی
ن پهنه بند

تعيي
 

 جایگاه سوخت-3

 حریم -9

 طرح های موضعی و موضوعی -1

 نظارت دوره ای -1

سایر
 

ج
مع

 

8    8 3  48 4 43 21 

8    8 3  38 3 83 18 

3    8 3  35 1 83 13 

4    8 8  48 4 87 11 

5    4 3  45 5 85 73 

1    3 3  88 3 85 43 

7    4 8  33 3 88 53 

2    8 3  85 8 88 48 

3    8 3  7 7 88 37 

83    3 3  2 4 82 33 

88    3 3  88 82 87 18 

88    3 3  88 5 82 45 

83    8 3  88 4 84 38 

84    3 3  82 3 87 32 

85    8 8  87 3 81 42 

81    3 3  84 4 2 33 

87    8 3  2 4 83 81 

82    7 3  35 3 88 57 

83    3 3  83 5 87 35 

83    8 3  83 3 83 32 

88    3 3  85 4 85 47 

88    4 3  32 2 83 73 

 8838 432 888 581  7 43    جمع
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 29اقدامات كميته شبکه معابر در سال 
منطقه

ح شده 
مطر

 

در آستانه 
الغ

اب
 

الغ شده
اب

 

شه
ی نق

شده بر رو
اعمال 

 
ی

ها
 

 
ی

صيل
ح تف

طر
 

جدد
ح م

طر
ک 

ص مدار
نق

 

شه 
ت نق

ت شي
صور

ی كه به 
موارد

ی 
ی مورد بازبين

صيل
ح تف

ی طر
ها

ت
قرار گرف

 

8 18 - 42  4 7 8 

8 348 88 813  81 87 3 

3 727 13 513  48 25 3 

4 732 87 533  83 43 48 

5 8343 334 143  88 82 3 

1 33 82 13  - 3 3 

7 824 88 878  - - 4 

2 884 4 872  7 83 3 

3 822 82 842  5 - 85 

83 873 5 832  7 38 88 

88 387 81 858  3 83 8 

88 872 83 883  88 83 8 

83 21 1 54  4 83 5 

84 832 3 33  1 5 4 

 کل منطقه 87 - -  58 - 51 85

81 371 72 854  88 83 81 

 کل منطقه 83 3 3  83 - 83 87

 کل منطقه 88 - 7  7 82 33 82

 کل منطقه 32 - -  درقالب شیت - 84 83

83 51 2 47  - 8 85 

88 835 7 18  88 84 3 

88 8 - 8  - - 8 

 881 383 831  3737 145 5873 جمع
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 29در سال  GISقدامات گروه ا

 ردیف عنوان ادتعد

 8 شرکت در جلسات کمیته فني)جلسه( 

 8 )جلسه( برگزاري جلسات در ارتباط با نقشه محدوده هاي تثبیت شده)در محل  معاونت  و وزارت راه و شهرسازي( 4

 3 ارسال مصوبات کمیسیون ماده پنج جهت انعکاس بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي جدید به مشاور طرح تفصیلي)مورد( 83

 4 مکاتبات در خصوص استعالمات صورت گرفته از طرح تفصیلي)مکاتبه با مشاور طرح تفصیلي و پاسخ به مناطق()مورد( 833

 5 الیه اطالعاتي)مورد( 81گانه شهر تهران در 88به تفکیک مناطق  Shpتهیه نقشه هاي طرح تفصیلي جدید با فرمت  88

 1 شرکت در جلسات کمیته حرائم)جلسه( 88

 7 رکت در جلسات حریم رود بسترها)جلسه(ش 

 2 تهیه و تنظیم فرمت مربوط به نقشه هاي کمیته تخصصي شبکه معابر شهر تهران 

73 
( جهت انعکاس بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي Shpتهیه الیه هاي معابر و پوسته تصویب شده در کمیته تخصصي شبکه معابر )با فرمت 

 جدید)مورد(
3 

 83 هاي موردي معابر جهت طرح مسئله در کمیته تخصصي شبکه معابر)مورد(تنظیم نقشه  

 

و گزارش گردش کار با معاون محترم شهرسازي و معماري در خصوص چگونگي انعکاس مصوبات  5مکاتبه با مهندسان مشاور، دبیرخانه ک.م.

قشه هاي طرح تفصیلي جدید و ایجاد و ویژگي هاي الیه کمیسیون ماده پنج، صورتجلسات کارگروه تطبیق و دیگر مصوبات قانوني بر روي ن

 جدید )همچنین برگزاري جلسات مرتبط()مورد(

88 

 
مکاتبه و برگزاري جلسه با مهندسان مشاور طرح تفصیلي در خصوص چگونگي انعکاس معابر تصویب شده درکمیته تخصصي شبکه معابر و ایجاد  

 فیلدهاي جدید در الیه شبکه معابر)مورد(
88 

 83 بررسي و نظارت بر حسن اجراي اعمال الیه مصوبات بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي جدید 83

53 
مکاتبات با مشاور طرح تفصیلي جدید در خصوص اعمال  اصالحات بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي حسب دستور معاون محترم شهرسازي و 

 معماري)مورد(
84 

 85 ه بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي جدید متضمن دستور معاون محترم)مورد(بازبیني انعکاس اصالحات صورت گرفت 53

 
تهیه و ارسال گزارش درخصوص شهرک هاي منفصل و استعالم از معاون محترم شهرسازي و معماري و متعاقباً مکاتبات مرتبط با نهادهاي 

 مسئول در خصوص تهیه نقشه و طرح محدوده مورد نظر)مورد(
81 

 
ل گزارش درخصوص موارد درخواستي از سوي اداره کل مسکن و شهرسازي و استعالم از معاون محترم شهرسازي و معماري و تهیه و ارسا

 متعاقباً مکاتبات مرتبط با نهادهاي مسئول)مورد(
87 

 82 مکاتبه با وزارت راه و شهرسازي در خصوص نقشه هاي طرح تفصیلي جدید)مورد( 83

 83 وص استعالم از طرح تفصیلي جدید با ارگان هاي مختلف)مورد(مکاتبه هاي موردي در خص 53

 83 تهیه و ارسال اطالعات و نقشه هاي موردي به موسسات مختلف)مورد( 23

 88 تهیه جداول اطالعات هر منطقه در خصوص نظارت دوره اي)منطقه( 

 88 ه(تهیه گزارش در خصوص بندهاي مرتبط در جلسه کمیته راهبري طرح تفصیلي)جلس 

 83 پاسخگویي به استعالمات موردي از جمله تهیه نقشه جهت همکاران حوزه معاونت)مورد( 833

 84 پاسخگویي به ارباب رجوع و دانشجویان 833
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 23-29اقدامات گروه طرح های اجرایی در سالهای

 29سال 23سال ردیف

 انجام خدمات مدیریت طرح هاي اجرایي توسط عامل چهارم از طریق هرتهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح ش 8

 نظارت و کنترل بر تهیه طرح هاي اجرایي گذرها و تقاطع هاي شهر تهران انجام خدمات مدیریت طرح هاي اجرایي توسط عامل چهارم از طریق: 8

 بازبیني طرح هاي اجرایي گذرها و تقاطع هاي نقشه هاي طرح تفصیلي نظارت و کنترل بر تهیه طرح هاي اجرایي گذرها و تقاطع هاي شهر تهران 3

 تهیه طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع ها رقومي سازي طرح هاي اجرایي 4

 یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي 5

همکاري با سازمان فناوري اطالعات و سازمان مشاور فني و مهندسي و 

ه طرح هاي اجرایي و همچنین سازمان حمل و نقل و ترافیک درخصوص تهی

هماهنگي با سایر نهادهاي متولي و دبیرخانه کمیسیون ماده پنج درخصوص 

 تهیه و انعکاس طرح هاي اجرایي بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي مالک عمل

 اسناد در آتلیه فني شهرسازيجمع آوري و نگهداري مدارک، نقشه ها و  بازبیني طرح هاي اجرایي گذرها و تقاطع هاي نقشه هاي طرح تفصیلي 1

 تهیه و چاپ نقشه هاي طرح اجرایي جهت ارسال و ابالغ به مناطق متر نقشه هاي طرح تفصیلي 1ساماندهي شبکه معابر زیر  7

 تهیه طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع ها 2
تهیه  دستورالعمل جدید تهیه طرح هاي اجرایي) نقشه برداري و پوسته 

 گذاري(

3 

ي با سازمان فناوري اطالعات و سازمان مشاور فني و مهندسي و سازمان همکار

حمل و نقل و ترافیک درخصوص تهیه طرح هاي اجرایي و همچنین هماهنگي با 

سایر نهادهاي متولي و دبیرخانه کمیسیون ماده پنج درخصوص تهیه و انعکاس 

 طرح هاي اجرایي بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي مالک عمل

 لیه مصوبات مربوط به کمیسیون رسیدگي به طرح هاابالغ ک

 جمع آوري و نگهداري مدارک، نقشه ها و اسناد در آتلیه فني شهرسازي 83
برنامه ریزي جهت تهیه طرح هاي اجرایي تقاطع هاي شبکه معابر طرح 

 تفصیلي جدید، مطابق با الیحه طرح تفصیلي یکپارچه

 هت ارسال و ابالغ به مناطقتهیه و چاپ نقشه هاي طرح اجرایي ج 88
پیگیري و همکاري با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات درخصوص طراحي 

 و پیاده سازي سامانه طرح هاي اجرایي

 تهیه  دستورالعمل جدید تهیه طرح هاي اجرایي) نقشه برداري و پوسته گذاري( 88
اجرایي  برنامه ریزي جهت امور قابل واگذاري به مناطق مرتبط طرح هاي

 معابر

 بازنگري طرح هاي اجرایي مورد نیاز مناطق ابالغ کلیه مصوبات مربوط به کمیسیون رسیدگي به طرح ها 83

84 
برنامه ریزي جهت تهیه طرح هاي اجرایي تقاطع هاي شبکه معابر طرح تفصیلي 

 جدید، مطابق با الیحه طرح تفصیلي یکپارچه

گانه سطح 88تقاطع هاي مناطق  تهیه طرح هاي اجرایي گذرها و معابر و

 شهر تهران

85 
پیگیري و همکاري با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات درخصوص طراحي و 

 پیاده سازي سامانه طرح هاي اجرایي
 تشکیل جلسات کمیسیون رسیدگي به طرح ها به صورت هفتگي

 بازدید از گذرها و پالکهاي ثبتي موردي و تهیه گزارشات کارشناسي رایي معابربرنامه ریزي جهت امور قابل واگذاري به مناطق مرتبط طرح هاي اج 81

 تهیه و کنترل طرح هاي اجرایي بزرگراهي بازنگري طرح هاي اجرایي مورد نیاز مناطق 87

82 
گانه سطح شهر 88تهیه طرح هاي اجرایي گذرها و معابر و تقاطع هاي مناطق 

 تهران
 رح هاي اجرایي و پالک هاي ثبتيپاسخ استعالم مناطق درخصوص ط

 ارجاع طرح ها به کمیسیون ماده پنج و اخذ مصوبات الزم از کمیسیون مذکور تشکیل جلسات کمیسیون رسیدگي به طرح ها به صورت هفتگي 83

  بازدید از گذرها و پالکهاي ثبتي موردي و تهیه گزارشات کارشناسي 83

  اهيتهیه و کنترل طرح هاي اجرایي بزرگر 88

  پاسخ استعالم مناطق درخصوص طرح هاي اجرایي و پالک هاي ثبتي 88

  ارجاع طرح ها به کمیسیون ماده پنج و اخذ مصوبات الزم از کمیسیون مذکور 83
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 29فعاليت ها ی انجام شده در زمينه طرح های اجرایی در سال 

 عنوان ردیف عنوان ردیف

 گذر شکرآبادي 81 نيمتري حدفاصل سوزني تا رضوا 83گذر  8

 تقاطع آزاد راه کرج با جناح 87 متري حدفاصل پروان تا امیرحسیني 83 8

 تقاطع بزرگراه همت با بزرگراه صیاد 82 گذر پوراردکاني 3

 بازنگري اتوبان یادگار تا میدان حق شناسي 83 خیابان گودرزي 4

 طرح طباطبائي تا تقاطع گودرزي 83 گذر طاهري 5

 طرح بزرگراه حکیم با آزاد راه کرج 88 ل تنبقعه چه 1

 خیابان درشتي 88 گذر بهشت 7

 شیخ فضل اله( –بزرگراه رسالت ) کردستان  83 گذر وحدت اسالمي 2

 خیابان مالحسیني 84 گذرهاي سنگربها 3

 شمال پادگان جي –یادگار امام  85 گذر تقویان 83

 خیابان هاللي 81 گذر امانپور 88

 خیابان بهرام امامي 87 طبا –ي تقاطع سپهر بازنگر 88

 مسیل سعد آباد 82 بازنگري شهید مدني 83

 خیابان مهرباني 83 قیطریه –بازنگري تقاطع صدر  84

 متري سعادت آباد 43بازنگري  33 گذر مبارک آبادي 85
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 ماده صد یها ونيسيكم ییاداره كل امور اجرا
 

 

 23-29دره به تفکيک مناطق و رای در سال های گزارش تعداد و متراژ اهم آراء صا

 مقدار تخلف منطقه

 درصدتغيير 29سال  23سال 

 تخریب
تعطيل و 

 اعاده
 تخریب

تعطيل و 

 اعاده
 تخریب

تعطيل و 

 اعاده

8 
 83 38 833 887 24 815 تعداد راي

 83- 813 82388 58253 84457 83383 متراژ راي

8 
 88 83- 823 852 858 388 تعداد راي

 84- 5- 77534 88457 23118 83535 متراژ راي

3 
 88 35 818 832 833 23 تعداد راي

 2- 388 74327 87323 23833 4328 متراژ راي

4 
 83- 5 881 543 848 581 تعداد راي

 7- 4 33428 51123 38123 54752 متراژ راي

5 
 84- 4- 885 877 834 823 تعداد راي

 87- 832 43338 53833 54181 88354 متراژ راي

1 
 33 13 833 22 843 55 تعداد راي

 5- 884 58583 1713 54818 3385 متراژ راي

7 
 34- 43- 834 73 333 838 تعداد راي

 51- 47- 35432 4558 23584 2573 متراژ راي

2 
 81- 83- 52 833 72 835 تعداد راي

 52- 48- 1383 8122 81353 4517 متراژ راي

3 
 88- 81 35 22 45 73 داد رايتع

 18- 84 8777 3783 4571 8333 متراژ راي

83 
 31 73 833 883 23 71 تعداد راي

 54 43 83753 3278 2331 8711 متراژ راي

88 
 58 53 827 883 883 72 تعداد راي

 12 17 88327 1331 83785 3711 متراژ راي

88 
 88- 82- 811 858 337 825 تعداد راي

 88- 87 43133 88188 55581 83744 راژ رايمت
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 23-29گزارش تعداد و متراژ اهم آراء صادره به تفکيک مناطق و رای در سال های 

 منطقه
مقدار 

 تخلف

 درصد تغيير 29سال  23سال

 تخریب
تعطيل و 

 اعاده
 تخریب

تعطيل و 

 اعاده
 تخریب

تعطيل و 

 اعاده

83 
 58- 55- 37 42 77 831 تعداد راي

 88- 58- 1353 3713 1238 7772 تراژ رايم

84 

 8 8 838 813 833 857 تعداد راي

 13 54 2783 7838 5344 4785 متراژ راي

85 

 4 5- 885 877 837 838 تعداد راي

 3- 82- 85322 83517 81288 82122 متراژ راي

81 

 23 34 834 833 831 843 تعداد راي

 833 878 83474 83247 5335 2723 متراژ راي

87 

 87 88 28 38 13 75 تعداد راي

 83 1 2818 1354 1334 5788 متراژ راي

82 

 83- 35 843 387 827 848 تعداد راي

 87- 78 83885 41573 81843 87813 متراژ راي

83 

 83- 8- 45 883 51 888 تعداد راي

 88 48 4843 83514 3433 83727 متراژ راي

83 

 35- 85 37 884 57 33 تعداد راي

 4 852 3377 83143 2783 88437 متراژ راي

88 

 48 38 42 885 34 13 تعداد راي

 852 13- 5135 83387 8515 87278 متراژ راي

88 

 81- 33 83 42 87 31 تعداد راي

 83 35- 3433 1331 3338 882142 متراژ راي

 جمع

 8- 7 8252 3115 8273 3432 تعداد راي

 84- 3- 581477 484313 533123 485832 متراژ راي
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 ریال( ميليارد)مبالغ به 23-29گانه درسالهای 99آمار عملکرد واحد اجرای احکام مناطق

 منطقه

 درصدتغيير 29سال  23سال 

وصول جرایم 

 نقدی

جرایم صادره 

 ماده صد

وصول جرایم 

 نقدی

جرایم صادره 

 ماده صد

وصول جرایم 

 نقدی

جرایم صادره 

 ماده صد

8 23738 854318 22315 384521 83 833 

8 38833 81883 48558 833873 31 382 

3 45378 852388 73471 77238 51 -58 

4 45481 45281 43437 23713 -4 23 

5 43454 854845 43818 88383 -8 -21 

1 7332 4844 88138 88317 47 828 

7 48384 83771 81187 5343 -18 -23 

2 87357 88838 81738 1272 -4 -33 

3 4883 5433 4241 3338 85 -87 

83 1342 5535 4718 383 -88 -23 

88 84742 2332 3873 4831 -32 -47 

88 1345 85855 3325 84373 38 -8 

83 5333 3377 5453 83218 2 358 

84 5477 3231 5554 83345 8 818 

85 7721 85775 88842 85328 57 -8 

81 84818 7334 83134 88375 -4 53 

87 1283 7483 7331 2188 3 81 

82 84384 81478 85415 85113 78 -5 

83 2851 83881 5818 7835 -31 -33 

83 2881 8338 2441 81535 3 721 

88 4844 3111 83383 83123 353 838 

88 3885 3813 1772 3415 888 83 

 83 88 723823 473338 133827 484843 جمع
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 29گانه درسال  99سی شده به تفکيک كد خالف و مناطق تخلفات برر
كد 

 خالف
3 9 1 1 5 1 

 تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ منطقه

8 1444 48 38814 821 8844 4 3 3 857 8 47414 878 

8 3885 58 85835 828 5381 3 3 3 875 8 38748 322 

3 8834 83 5118 18 885 3 3 3 3 3 23235 844 

4 85433 885 33485 351 581 3 3 8 883 8 15334 473 

5 7127 78 33333 838 385 8 3 3 331 8 52733 883 

1 3 3 1378 43 8848 5 3 3 3 3 53348 847 

7 43 3 8773 43 323 83 3 3 3 3 48532 813 

2 148 83 4388 833 83 8 3 3 3 3 2152 23 

3 8351 88 3352 14 3 3 3 3 3 3 5377 22 

83 835 2 8158 12 873 1 3 3 3 3 81237 837 

88 433 7 8373 17 334 5 3 3 3 3 38334 818 

88 342 88 8783 48 37 4 3 3 3 3 53885 431 

83 823 4 8357 51 833 3 3 3 37 8 3434 13 

84 8841 83 5421 837 427 7 3 3 3 3 84781 888 

85 88737 883 84438 811 8334 83 3 3 843 8 35811 438 

81 8883 81 5334 888 3783 83 885 4 3 3 48783 385 

87 533 81 3517 883 88 8 8 8 3 3 85433 832 

82 3781 837 85153 858 4373 4 383 8 3 3 13853 374 

83 8378 38 88328 885 78 3 3 3 3 3 83133 32 

83 1812 33 88343 28 8538 7 3838 8 823 8 55757 883 

88 1331 45 3143 58 885 3 787 8 3 8 81438 883 

88 8873 88 8348 32 3 3 3 3 887 8 2328 33 

 4313 251531 88 8313 88 4371 838 88833 8144 888557 387 33338 جمع
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 29گانه در سال  99تخلفات بررسی شده به تفکيک كد خالف و مناطق 

 39 33 39 2 1 1 كدخالف

 تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ منطقه

8 3 3 343 8 3 3 835 3 1 83435 377 

8 3 3 3 3 3 3 438 3 7 3147 428 

3 3 3 3 3 3 3 831 3 4 3388 888 

4 3 3 3 3 3 3 518 7 888 83573 223 

5 3 3 3 3 3 3 838 3 38 3145 413 

1 3 3 3 3 3 3 883 3 3 8884 833 

7 3 3 3 3 3 3 837 3 3 447 838 

2 3 3 3 3 3 3 883 3 1 132 835 

3 3 3 3 3 3 3 24 45 88 8877 831 

83 3 3 3 3 3 3 825 3 1 217 844 

88 3 3 3 3 3 3 844 3 4 8843 858 

88 3 3 3 3 3 3 348 3 53 8853 833 

83 3 3 3 3 3 3 14 3 4 834 23 

84 3 3 3 3 3 3 833 3 87 8838 851 

85 3 3 3 4 3 3 541 7 58 3812 343 

81 3 3 3 3 3 3 388 3 48 8141 838 

87 3 3 3 3 3 3 873 3 47 553 858 

82 87 8 883 8 3 3 487 88 72 5415 442 

83 3 3 8847 4 3 3 853 3 83 4823 834 

83 314 8 3383 3 3 3 882 3 88 8323 834 

88 3 3 3 3 3 3 884 3 84 8371 837 

88 3 3 3 8 3 3 58 3 3 8822 35 

 5273 13233 547 78 5371 3 3 85 5235 8 328 جمع

 

 كدهای خالف

 بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب در حریم شهر ) احداث بنا ممنوعه ( -7 ي مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه ) بناي خالف در حد تراکم (بنا -8

 شهر ) احداث بنا ممنوعه ( بناي بدون مجوز مغایر با کاربري مصوب در حریم -2 بناي مسکوني مازاد برترکم در کاربري مربوطه ) بناي خالف مازاد برتراکم ( -8

 ساله آزاد نشده 85بناي درمحدوده  -3 بناي غیر مسکوني مازاد برتراکم در کاربري مربوطه ) تجاري ، اداري ، صنعتي ( -3

 پارکینگ کسر شده -83 بناي غیر مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه ) در حد تراکم مجاز ( -4

 اصالحي و پخ و طرح رعایت نشده . -88 کاربري مغایربناي مسکوني غیر مجاز در  -5

 سایرموارد ) عدم رعایت سایر ضوابط شهرسازي ( -88 بناي غیر مسکوني غیر مجاز در کاربري مغایر ) تغییر کاربري ( -1
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 23-29تعداد آرای ماده صد به تفکيک منطقه و وضعيت رای درسال های

 منطقه

 درصد تغيير 29سال  23سال 

نده پرو

هاي 

آراي  ارجاعي

 صادره

آراي اجرا 

شده)بر 

اساس 

تایید اداره 

کل ماده 

 صد(

پرونده 

هاي 

آراي  ارجاعي

 صادره

آراي اجرا 

شده)بر 

اساس 

تایید اداره 

کل ماده 

 صد(

پرونده 

هاي 

آراي  ارجاعي

 صادره

آراي 

اجرا 

 شده
 ) عدد(  ) عدد(  ) عدد( 

8 737 158 858 748 138 878 -7 -3 -38 

8 8385 8385 543 8827 8323 522 -3 -87 7 

3 582 583 373 558 583 383 7 8 -84 

4 8238 8743 532 8418 8488 418 -83 -82 -3 

5 358 343 558 755 133 425 -88 -81 -88 

1 484 478 512 534 582 874 43 83 -13 

7 732 232 735 131 438 584 -84 -33 -34 

2 517 538 324 487 483 333 -81 -33 -84 

3 874 853 28 835 837 28 82 38 -8 

83 311 372 314 544 442 857 43 83 -57 

88 148 181 123 742 152 883 87 5 -12 

88 745 253 517 724 537 318 5 -33 -31 

83 478 435 887 848 883 874 -43 -55 -83 

84 154 523 452 137 555 488 -7 -4 -83 

85 8334 8823 187 8812 8813 518 -5 -3 -83 

81 553 531 385 428 438 853 -84 -3 -83 

87 433 374 858 535 423 838 34 82 38 

82 258 231 333 127 158 825 -83 -88 -45 

83 483 332 847 322 358 38 -2 -88 -37 

83 478 413 343 328 351 818 -83 -84 -84 

88 858 881 21 383 811 51 84 82 -35 

88 831 851 883 823 842 13 35 -5 -74 

 83- 84- 1- 1887 88313 83772 2535 84353 84533 جمع
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 وتوسعه شهری امورشهرسازی مناطقاداره كل برنامه ریزی 
 

 

 29-29اطالعات كلی در سال های 

 29سال  23سال  29سال  واحد سنجش شاخص های اهداف عملياتی

تهران )لویزان  نسبت سطوح تحت حفاظت و احیا و داراي کارکرد شهري در ارتفاعات داخلي شهر

 عباس آباد و بي بي شهربانو(-پردیسان-چیتگر–
 - - - درصد

 - - - درصد نسبت باغات حفاظت شده در شهر تهران

 - - - تعداد کریدورهاي دید و منظر حفظ و احیا شده در شهر تهران

 - - - درصد نسبت سطوح تحت حفاظت و احیا شده دامنه هاي شمالي و شرقي تهران

 83 83 83 درصد وح تحت نظارت اداره کل حریم  به کل حریم پایتختنسبت سط

 833 33 25 درصد نسبت سطوح مورد نظارت قرار گرفته به کل سطوح دراختیار

 - - - درصد فرهنگي با الویت اول ثبت و احیا شده )در همکاري با میراث فرهنگي...( –نسبت آثار تاریخي 

 - - - درصد فرهنگي ...( میراث با همکاري در)شده احیا و ثبت دوم ویتال با فرهنگي –تاریخي آثار نسبت

 8883 8112 8288 تعداد پروانه هاي صادره انفرادي در بافت فرسوده در یک سال

 1375 1578 2538 تعداد پروانه هاي صادره تجمیعي در بافت فرسوده در یک سال

 8344288 8321824 8143837 مترمربع ر یک سالمساحت پروانه هاي صادره انفرادي در بافت فرسوده د

 8325347 8333828 8323133 مترمربع مساحت پروانه هاي صادره تجمیعي در بافت فرسوده در یک سال

میزان انطباق مراکز شهري و فرامنطقه اي و منطقه اي شکل گرفته با معادل پیش بیني شده در 

 طرح جامع
 - - - درصد

 - - - درصد کار و فعالیت با معادل پیش بیني شده در طرح جامعمیزان انطباق محورهاي 

 درصد نسبت سطوح ساماندهي و احیا شده در دوره هاي شهر تهران
 38تا  33ازسال 

83% 

 درصد نسبت  طرح هاي موضعي و موضوعي تهیه شده تکلیفي طرح جامع و تفصیلي شهر تهران
 38تا  33از سال 

83% 

 - - - مترمربع هر تهرانسرانه خدمات هفتگانه ش

میزان انطباق پروانه هاي ساختماني صادر شده با ضوابط و مقررات مربوطه در طرح تفصیلي 

 یکپارچه و سایر ضوابط مالک عمل در ساخت
 - - - درصد

 - - - هکتار هنري ملي و فراملي-مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد فرهنگي

 - - - هکتار اخته شده با عملکرد ورزشي و فرامليمساحت زیربناي فضاهاي س

 - - - هکتار مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد سیاسي ملي و فرا ملي

مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد تجاري و کسب و کارهاي حرفه اي و تخصصي 

 ملي و فراملي
 - - - هکتار

    هکتار با عملکرد پژوهشي ملي و فرا مليمساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده 

    هکتار مساحت فضاها و عرصه هاي باز و عمومي شهري با عملکرد با عملکرد ملي و فراملي
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 29-29عملکرد امور بودجه، اعتبارات و قراردادها در سال های

 درصد تغيير 29سال  23سال  29سال  نوع عملکرد

 - 838 بررسي پروژه ) تعداد(
 

- 

 - 55733471 بررسي پروژه ) هزار ریال(
 

- 

 2 88 بودجه جاري پیشنهادي ) تعداد(
 

-833 

 83333333 1823333 بودجه جاري پیشنهادي ) هزار ریال(
 

-833 

 3 2 2 83 بودجه هزینه اي جاري مصوب ) تعداد(

 2 3838333 2587333 1823333 بودجه هزینه اي جاري مصوب ) هزار ریال(

 84- 85 83 88 ایه اي مصوب ) تعداد(بودجه سرم

 3- 8332313333 8444333333 183481333 بودجه سرمایه اي مصوب ) هزار ریال(

 84 83 تعداد قرار داد مشاوران )تعداد(
 

-833 

 83332172 38815883 تعداد قرار داد مشاوران ) هزار ریال(
 

-833 

 3 8 8 8 تنظیم و ارسال تفاهم نامه ) تعداد(

 84 838 یم و ارسال موافقت نامه ) تعداد(تنظ
 

-833 

 - 833 تنظیم و ارسال موافقت نامه ) درصد پیشرفت(
 

- 

 - 35 ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه ) تعداد(
 

- 

 – 42 ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه ) درصد پیشرفت(
 

- 

 - 45413345 ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه ) هزار ریال(
 

- 

 جمع مبلغ کل قراردادها ) درصد پیشرفت(
 

- 
 

- 

 83332172 828772582 جمع مبلغ کل قراردادها )هزار ریال(
 

-833 

 3 82 82 3 دریافت پیشنهاد  بودجه از ادارات کل حوزه ) تعداد(

 835 3885333333 8333133333 135533333 دریافت پیشنهاد  بودجه از ادارات کل حوزه ) هزار ریال(

 - - صورت وضعیت مالي دریافتي از مشاور طرح ) هزار ریال(
 

- 

 - - صورت وضعیت مالي تایید شده توسط دستگاه نظارت ) تعداد(
 

- 

 – – صورت وضعیت مالي دریافتي از مشاور طرح ) تعداد(
 

- 

 - - صورت وضعیت مالي دریافتي از مشاور طرح ) درصد پیشرفت(
 

- 
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 29-29مهندسين مشاور در سال های عملکرد امور
 29سال  نوع عملکرد 29سال  نوع عملکرد

 83 تعداد نامه هاي آزاد سازي حسن انجام کار 82 تعداد موافقتنامه هاي تخصیص نقدینگي

 2 تعداد جلسات کمیته هاي ارزیابي برگزار شده 848345845 مبلغ موافقتنامه هاي تخصیص نقدینگي

 34 تعداد جلسات کمیته کارشناسي - هنگي با مشاور منتخبتعداد جلسات جهت هما

 8 تعداد شرح خدمات ارسالي جهت تدفیق
تعداد شرکت در جلسات تعیین تکلیف طرحهاي موضعي 

 با حضور مناطق مرتبط
- 

 85 تعداد د رزومه هاي دریافتي و ارسالي
تعداد ارزیابي هاي فني بررسي مستندات ارسالي از سوي 

 رمهندسین مشاو
14 

 7 تعداد بررسي و ارزیابي فني صورت گرفته شرح خدمات 85 تعداد رزومه هاي اضافه شده به بانک اطالعاتي

 88 تعداد  قراردادهاي ارسالي جهت انعقاد به کارگزار
تعداد جلسات برگزار شده در خصوص تدوین برنامه هاي 

 فرادست معاونت شهرسازي و معماري
- 

 88 غ شده  به دستگاه نظارتتعداد قرار دادهاي ابال
تعداد گزارشات بررسي شده موضوعي مرتبط با فعالیت 

 معاونت شهرسازي و معماري
88 

 82 تعداد نامه هاي تمدید زمان ارسالي به کارگزار
تعداد پروژه هاي پیشنهادي بررسي شده سامانه بر اساس 

 اسناد فرادست
- 

 - تعداد  جلسات کمیته تخصصي شبکه معابر تهران 7 ارتعداد نامه ها ي متمم ریالي ارسالي به کارگز

 88 تعداد جلسات کمیته فني
تعداد بررسي هاي موضوعي نظارت بر تحقق برنامه هاي 

 مصوب
- 

 - کارنامه مطالعاتي جلد اول )درصد( 14 گزارشات دریافت شده از مشاورین

 - ي جلد دوم )درصد(کارنامه مطالعات 14 تعداد صورت جلسه تنظیم شده کمیته راهبري

 3 تعداد نامه هاي خاتمه قرارداد 73 تعداد نامه هاي پرداختي به کارگزار

 

 29-29واحد آمار و اطالعات در سال های  -عملکرد معاونت فناوری 

 29سال  23سال  29سال  نوع عملکرد

عماري در بازه جمع آوري، جمع بندي، ویرایش و تهیه گزارش عملکرد سالیانه معاونت شهرسازي و م

 )نفرساعت( هاي زماني مختلف
813 813 873 

 25 23 23 معاونت شهرسازي و معماري )نفرساعت( جمع آوري، جمع بندي، ویرایش و تهیه آمارنامه

 - 8833 - گانه شهرداري تهران )نفرساعت(88ابالغ مصوبات جلسات نظارت و حمایت ستادي از مناطق 

 833 883 - عاونین )نفرساعت(ابالغ مصوبات جلسات شوراي م

 - 822 - مصوبات جلسه کمیسیون شهرسازي و معماري )نفرساعت(
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 29واحد آموزش در سال  -عملکرد معاونت فناوری 
 29سال  نوع عملکرد 29سال  نوع عملکرد

برگزاري دوره هاي آموزشي طبق تقویم ابالغي اداره کل تشکیالت 

-و معماري ومناطقوآموزش جهت پرسنل معاونت شهرسازي 

 حراست-دفاتر خدمات الکترونیک-نواحي 

2131 

هیه شناسنامه آموزشي کلیه پرسنل معاونت شهرسازي و 

  EXCELو    ACCESSمعماري در قالب فرمت 

 جهت تسهیل در امور دسترسي به اطالعات فراگیران

8833 

برگزاري دوره هاي آموزشي مازاد بر تقویم ابالغي اداره کل 

 و آموزشتشکیالت 
813 

مراجعه هفتگي به اداره کل تشکیالت جهت اخذ 

عقد قرارداد با شرکتهاي -گواهینامه هاي پایان دوره 

 پیگیري امور جاري پرسنل-تابعه

481 

 IT 8832برگزاري دوره هاي آموزشي 
تابلو  -پیگیري تفلني  -مکاتبات  -اطالع رساني آموزشي 

 اعالنات)نفر ساعت(
8333 

کاري جهت برگزاري همایشهاي ابالغي از اداره کل هماهنگي و هم

 تشکیالت و آموزش
3831 

هیه شناسنامه آموزشي کلیه پرسنل معاونت شهرسازي و 

  EXCELو    ACCESSمعماري در قالب فرمت 

 جهت تسهیل در امور دسترسي به اطالعات فراگیران

1 

 

 38در سال واحد فن آوری اطالعات   -عملکرد معاونت فناوری

 29سال  نوع عملکرد 29سال  وع عملکردن

پشتیباني و کنترل سرویسهاي تحت شبکه کامپیوتري )نفر 

 ساعت(
 5 ها) تعداد ارجاعات( serverراهبري  343

 735 پشتیباني و کنترل سرویس هاي سخت افزاري) نفر ساعت(
 راهبري و پشتیباني اتوماسیون اداري

 ) تعداد ارجاعات(
8235 

 735 رفع اشکال کاربران مهندسین ناظر) تعداد ارجاعات( 8458 رل سرویس هاي نرم افزاري)نفر ساعت(پشتیباني و کنت

 83 ها)نفر ساعت( serverراهبري 
پشتیباني و کنترل سرویسهاي تحت شبکه کامپیوتري) 

 تعداد ارجاعات(
8382 

 85 راهبري و پشتیباني اتوماسیون اداري)نفر ساعت(
س هاي سخت افزاري) تعداد پشتیباني و کنترل سروی

 ارجاعات(
8322 

ارجاع مشکالت پیگیري از سازمان فناوري اطالعات و 

 ارتباطات)نفر ساعت(
483 

 پشتیباني و کنترل سرویس هاي نرم افزاري

 ) تعداد ارجاعات(
3432 

 33 راهبري و پشتیباني سیستم تردد)نفرساعت( 11 رفع اشکال کاربران مهندسین ناظر)نفر ساعت(

ارجاع مشکالت پیگیري از سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

 تعداد ارجاعات( )
 راهبري و پشتیباني پرتال)نفرساعت( 8573

گزارش در قسمت 

پشتیباني نرم 

افزار گنجانده 

 شده است.

 

 29-29واحد ارزیابی عملکرد در سالهای  -عملکرد معاونت فناوری

 29سال  23سال  29سال  نوع عملکرد

 343 383 - گانه ) نفرساعت(88زیابي عملکرد دوره اي  معاونت شهرسازي و معماري مناطق ار

 113 313 835 ارائه سایر گزارشات مورد نیاز مدیریت ارشد ) نفرساعت(

 53 813 - بررسي، تغییر و اصالح شاخصهاي ارزیابي عملکرد با توجه به ماموریت ها و وظایف جدید ابالغي )نفرساعت(

 353 443 - ي اسناد و مدارک پروژه ها و قراردادهاي معاونت شهرسازي و معماري )نفرساعت(بررس

 853 383 - بروز رساني و تدقیق اطالعات سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداري تهران )نفرساعت(
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 تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانهاداره كل 

 

 

 23-29روه كاربری در سال های تعدادكل پروانه به تفکيک نوع پروانه و گ

 عمومی صنعتی تجاری بهداشتی آموزشی اداری نوع پروانه سال
فضای 

 سبز
 مسکونی مذهبی

 یمسکون

با مختلط 

 ریسا

 ها یكاربر 

 جمع

38 

 84 3 82 3 3 3 3 8 8 3 3 اضافه اشکوب

 88 8 7 3 3 3 3 8 3 3 3 اضافه اشکوب وتوسعه

 83 8 7 3 3 3 3 83 3 3 8 پروانه تعمیرات

 8824 42 8377 3 3 3 84 22 5 7 38 پروانه ساختمان

 73 83 83 3 3 3 8 88 8 3 3 تبدیل

 82725 8333 84873 3 3 7 82 8851 3 3 822 تخریب ونوسازي

 37 2 87 3 3 3 3 83 3 8 8 تغییرات

 5257 437 4232 3 3 3 83 533 4 3 18 تغییرنقشه پروانه

تمدیدپروانه ساخته 

 شدهن
3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 8 

 23 88 38 3 3 8 83 84 8 8 84 توسعه بنا

 31872 8514 33833 3 3 84 71 8334 81 88 338 جمع

29 

 32 3 81 3 3 3 8 3 3 3 8 اضافه اشکوب

 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 اضافه اشکوب وتوسعه

 2 8 3 3 3 3 3 5 3 3 8 پروانه تعمیرات

 8887 15 248 3 3 3 37 882 5 8 42 پروانه ساختمان

 87 7 8 3 3 3 3 7 3 3 8 تبدیل

 88388 8713 82385 83 3 3 88 8375 4 8 835 تخریب ونوسازي

 84 3 5 3 3 8 3 4 3 3 8 تغییرات

 5745 538 4484 3 3 8 85 135 3 5 888 تغییرنقشه پروانه

تمدیدپروانه ساخته 

 نشده
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 37 88 83 4 3 3 88 83 3 7 83 ه بناتوسع

 83373 8333 83338 42 3 2 31 8711 82 84 333 جمع

صد تغيير
در

 

 52 3 44 - - - - 53 833- - - اضافه اشکوب

 55- 833- 83- - - - - 833- - - - اضافه اشکوب وتوسعه

 13- 833 833- - - - - 53- - - 53- پروانه تعمیرات

 88- 35 88- - - 3 54 34 3 21- 53 پروانه ساختمان

 71- 15- 38- - - - 833- 12- 833- - 17- تبدیل

 83- 83- 81- - - 57- 85- 88- 33 - 3 تخریب ونوسازي

 18- 13- 78- - - - - 13- - 833- 3 تغییرات

 8- 88 3- - - 17- 53 87 885 17 35 تغییرنقشه پروانه

 833- - 833- - - - - - - - - تمدیدپروانه ساخته نشده

 3 3 53- - - 833- 13 31 833- 133 43 توسعه بنا
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 11-29تعدادكل پروانه به تفکيک نوع پروانه و گروه كاربری در سال های 

 سال

ی
ادار

ی 
آموزش

ی 
شت

بهدا
 

ی
جار

ت
ی 

ح
تفری

 

ی
توليد

ی 
صنعت

ی 
عموم

سبز 
ی 

ضا
ف

 

ی
مذهب

ی 
سکون

م
ت 

شاعا
م

 

ی
ورزش

 

جمع
 

27 88 51 82 83 8 8 34 73 383 4 88732 2 88 83815 

22 83 38 2 3 - - 38 84 835 3 88322 8 8 88483 

23 3 47 81 81 - - 47 83 815 8 83333 - - 83388 

33 1 14 88 88 - - 41 87 384 - 33833 - - 33532 

38 338 88 81 8232 - - 71 84 3 3 33848 - 88 33573 

38 333 83 82 8711 3 3 31 81 3 42 85234 5 87 83833 

درصد 

 تغییر
33 38 83 -5 - - 81 84 - - -85 - 845 -83 

 29تعداد پروانه های صادره به تفکيک منطقه و گروه كاربری در سال 

 منطقه

ی
ادار

ی 
آموزش

ی 
بهداشت

 

ی
تجار

ی 
صنعت

ی 
عموم

ی سبز 
ضا

ف
 

ی
سکون

م
 

جمع
 

8 88 3 3 828 3 3 3 8488 8185 

8 83 2 3 883 3 8 3 8784 8213 

3 18 3 3 883 3 3 3 375 8841 

4 83 3 8 825 385 8 3 8273 8325 

5 88 83 3 824 3 3 3 8352 8811 

1 72 3 8 58 8 8 3 182 758 

7 88 3 3 888 8 3 3 8884 8313 

2 5 3 3 858 3 3 3 8128 8232 

3 5 3 8 14 8 8 3 273 358 

83 8 3 3 32 8 8 3 8313 8418 

88 83 3 3 32 3 3 3 384 8388 

88 41 8 3 858 1 3 3 283 8384 

83 5 3 3 73 8 3 3 773 215 

84 8 3 8 883 3 3 3 8138 8734 

85 5 3 3 814 5 3 3 8718 8333 

81 4 3 3 883 8 3 3 213 333 

87 88 3 3 852 3 3 3 8883 8328 

82 83 3 8 855 81 3 3 8835 8483 

83 8 3 3 881 3 3 3 122 235 

83 4 8 8 824 8 3 3 8825 8472 

88 44 8 8 53 43 3 3 518 733 

88 84 8 1 838 3 2 3 481 557 

 83858 85234 3 81 31 8711 82 83 333 جمع
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 29تعداد پروانه های صادره به تفکيک منطقه و تعداد طبقات در سال 

 جمع طبقه و بيشتر5 طبقه1 طبقه1 طبقه9 طبقه3 صفر طبقه منطقه

8 7 3 83 82 85 8432 8478 

8 8 8 5 7 34 8785 8715 

3 3 8 2 3 3 8388 8337 

4 4 1 88 83 84 8253 8384 

5 8 8 3 3 83 8344 8371 

1 3 3 3 8 8 153 113 

7 43 8 3 4 88 8888 8828 

2 3 8 4 3 88 8174 8134 

3 8 8 3 4 3 273 221 

83 3 4 8 5 31 8383 8311 

88 53 3 3 4 88 388 328 

88 8 8 4 82 18 283 333 

83 3 3 3 3 83 718 738 

84 8 3 4 8 87 8524 8188 

85 3 3 88 71 44 8148 8775 

81 3 5 4 83 81 241 228 

87 18 3 8 5 83 8831 8834 

82 3 2 3 51 82 8814 8815 

83 8 8 5 3 74 131 137 

83 88 7 2 13 55 8824 8381 

88 3 1 88 83 845 333 188 

88 3 8 5 1 812 873 454 

 81143 84388 8342 382 885 18 823 جمع
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 29تعداد پروانه های صادره به تفکيک منطقه و مساحت زیربنا در سال 

 منطقه
 399كمتر از 

 متر مربع

تا  399بين 

متر  359

 مربع

تا  359بين 

متر  999

 مربع

تا  999بين 

متر  959

 مربع

تا  959بين 

متر 199

 مربع

تا  199بين 

 متر159

 مربع

تا  159بين 

متر  599

 مربع

بيشتر از 

متر  599

 مربع

 جمع

8 83 3 8 2 85 83 15 8342 8473 

8 3 3 8 8 8 83 14 8128 8714 

3 3 8 8 8 1 3 32 323 8337 

4 5 8 8 2 83 84 851 8731 8384 

5 3 3 8 3 4 3 85 8344 8371 

1 3 3 8 3 5 7 34 184 118 

7 44 3 4 83 18 887 858 772 8828 

2 8 8 85 834 833 832 388 233 8132 

3 8 3 4 83 53 38 854 513 227 

83 3 8 84 43 848 884 388 143 8315 

88 53 8 4 83 47 23 828 133 323 

88 4 3 4 84 87 32 818 153 333 

83 8 3 7 7 51 13 825 478 733 

84 5 8 7 48 873 817 315 253 8183 

85 8 4 4 83 51 882 733 217 8774 

81 8 3 2 85 47 72 882 533 228 

87 18 8 3 84 24 834 831 774 8834 

82 3 7 81 38 43 833 377 143 8815 

83 5 3 1 85 82 43 812 433 132 

83 83 5 83 43 45 883 332 713 8385 

88 8 8 8 4 83 87 882 443 188 

88 3 3 4 8 3 7 48 337 454 

 81143 82472 4427 8788 8842 431 831 33 882 جمع
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 29تعداد پروانه های صادره بر حسب نوع سازه در سال 

 جمع سایر نيمه فلزی فلزی آجری بتنی منطقه

8 1 718 3 133 7 8473 

8 3 582 3 8833 3 8714 

3 8 528 3 453 3 8337 

4 8 331 3 378 1 8384 

5 3 833 3 8734 3 8371 

1 3 388 3 353 8 118 

7 3 742 3 438 48 8828 

2 3 8813 8 483 4 8132 

3 3 832 3 777 8 227 

83 3 438 3 334 3 8315 

88 3 872 8 743 14 323 

88 8 354 3 543 8 333 

83 3 138 3 823 3 733 

84 3 8832 3 488 3 8183 

85 3 8875 4 535 3 8774 

81 8 315 3 585 3 228 

87 3 884 3 8335 18 8834 

82 3 21 8 8872 3 8815 

83 8 823 3 483 3 132 

83 8 784 3 533 88 8385 

88 8 833 3 588 3 188 

88 3 885 3 383 3 454 

 81143 888 85323 87 88383 88 جمع
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 29در پروانه های تخریب و نوسازی و احداث ساختمان در سال  نگيدرصد كسر پارك

 تعداد پروانه ها منطقه
تعداد کل واحد 

 هاي مسکوني

تعداد کل 

پارکینگ هاي 

 مسکوني

تعداد کسر 

 پارکینگ

تعداد کل 

پارکینگ هاي 

 تجاري

تعداد کل 

پارکینگ هاي 

 اداري

تعداد کل 

گ هاي پارکین

 صنعتي

8 253 3525 87337 32 3858 8783 3 

8 8383 88831 85533 7 7421 3138 3 

3 133 5551 2174 81 5317 4348 3 

4 8538 85572 81333 3 8833 417 887 

5 8484 83384 83583 8 8587 835 3 

1 531 4381 4515 81 8883 8273 3 

7 345 1854 5318 831 734 738 3 

2 8331 2332 1833 881 331 853 3 

3 738 5273 4355 883 517 58 3 

83 8833 7438 4383 381 48 3 3 

88 788 4242 3213 15 734 888 3 

88 737 4535 3788 834 8311 828 8 

83 135 3353 3333 857 71 24 3 

84 8351 7378 5533 883 887 3 3 

85 8537 3822 1281 52 883 37 3 

81 718 4787 3883 833 8838 828 3 

87 8813 2888 4711 831 273 83 3 

82 8883 3348 7382 382 328 534 54 

83 133 5578 4833 53 8387 3 3 

83 8858 7527 5775 753 8382 372 3 

88 588 4333 4833 83 3328 571 381 

88 333 88183 88132 8 83373 8123 3 

 537 82153 54118 8273 878534 871877 88853 جمع
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 29آمار گواهی های صادره بر حسب نوع گواهی در سال 

 منطقه
بالمانع 

 ناحيه

پایان كار 

 صوری

پایان 

 كارآپارتمانی

پایان 

 كارساختمان

پایان 

كارقبل 

 12از

تمدیدپایان 

 كارساختمان
 جمع عدم خالف

8 832 57 8385 8323 33 5 321 3774 

8 858 23 3353 8283 55 88 8538 7338 

3 3 888 8814 712 83 83 337 3425 

4 447 38 8583 8373 4 8 8851 5882 

5 88 83 3158 8183 3 84 333 1333 

1 387 71 8438 744 71 82 348 4374 

7 13 831 8748 8813 838 43 383 4855 

2 13 58 714 8182 81 83 223 3448 

3 8 3 533 8315 8 3 332 8425 

83 88 83 322 8158 28 53 8878 4377 

88 87 87 8258 8873 53 3 732 4381 

88 88 83 132 8343 838 35 181 8571 

83 81 8 435 283 1 7 833 8145 

84 84 7 8334 8233 82 54 727 3733 

85 34 8 8481 8281 38 813 8138 5373 

81 88 2 181 8828 35 835 724 8248 

87 45 8 8353 8178 33 883 8453 4377 

82 83 8 155 8888 8 88 715 8173 

83 8 3 821 138 3 8 383 8833 

83 18 3 243 8323 3 34 233 3887 

88 83 3 8384 531 8 3 348 8822 

88 8558 3 813 424 3 8 837 8484 

 73335 87581 752 782 87538 83788 141 3834 جمع
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 29آمار گواهی های صادره مسکونی بر حسب نوع گواهی در سال  

 بالمانع ناحيه منطقه
پایان كار 

 صوری

پایان 

 كارآپارتمانی

پایان 

 كارساختمان

پایان كارقبل 

 12از

تمدیدپایان 

 كارساختمان
 جمع عدم خالف

8 873 57 8223 8387 85 4 381 3435 

8 883 23 8313 8123 54 85 8825 1883 

3 8 25 8782 138 81 83 373 8231 

4 378 38 8441 8283 3 8 378 4141 

5 88 2 3431 8437 3 83 233 5735 

1 823 82 8238 153 13 87 338 3887 

7 42 83 8331 8335 33 34 127 3883 

2 45 43 137 8314 83 83 183 8288 

3 8 3 418 782 8 3 487 8184 

83 7 88 227 8838 72 52 784 8337 

88 81 81 8153 8377 45 3 575 3338 

88 85 2 588 273 33 38 457 8338 

83 83 3 453 748 1 7 885 8441 

84 2 7 8333 8578 82 54 573 3812 

85 83 8 8372 8215 82 878 8813 4148 

81 1 2 518 338 33 835 322 8334 

87 88 8 327 8835 82 881 738 8338 

82 3 8 542 338 3 83 411 8335 

83 8 3 878 523 3 8 828 8331 

83 18 3 785 8835 2 34 535 8182 

88 3 3 8833 433 8 8 887 8353 

88 83 3 841 478 3 8 823 282 

 15878 88871 748 132 83155 81833 483 8857 جمع
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 29در سال  منطقه کيبه تفک یخدمات یسرانه ها نيمار درصد تامآ

 منطقه
تعداد پروانه 

 ها
 ملمساحت مالک ع

سطح خالص 

كاربردهای 

موجود 

پاركينگ 

 عمومی

سطح خالص 

كاربردهای موجود 

هتل -هتل

-آپارتمان

تاسيسات 

 گردشگری

سطح خالص 

كاربردهای 

موجود 

-فرهنگی

 سينماها

سطح خالص 

كاربردهای 

 موجود آموزشی

سطح خالص 

كاربردهای 

-موجود ورزشی

 تفریحی

8 7 3 3 3 3 3 33 

8 4 77323 88 3 3 3 3 

3 3       

4 8 8433 3 3 3 8233 3 

5 8 78852 3 3 3 3 3 

1 3 3      

7 3 3      

2 3 3      

3 3 3      

83 3 3      

88 3 8372 3 3 3 32 823 

88 8 843 3 3 3 328 3 

83 3       

84 3       

85 8 4181 3 3 3 3 3 

81 3       

87 8 423 3 3 3 3 3 

82 3 1845 84328 3 3 3 3 

83 8 435 3 3 3 3 3 

83 3       

88 3       

88 1 854328 3 3 3 3 8743 

 8882 8823 3 3 84333 382581 33 جمع
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 29در سال  منطقه کيبه تفک یخدمات یسرانه ها نيآمار درصد تام

 منطقه

سطح خالص 

كاربردهای 

 موجود مذهبی

سطح خالص 

كاربردهای 

موجود 

-بهداشتی

 درمانی

سطح خالص 

برد كار

پاركينگ های 

عمومی بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربرد های 

هتل -هتل

-آپارتمان

تاسيسات 

گردشگری بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربرد های 

-فرهنگی

سينماها بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربردهای 

آموزشی بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربردهای 

-ورزشی

تفریحی بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

ردهای كارب

مذهبی بر 

 اساس پروانه

8 8333 3133 3 3 3 3 3 3 

8 835 3 5884 88252 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 8773 8343 3 

5 3 3 3 3 3 8238 3584 3 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

88 3 3 3 3 3 3 3 3723 

88 3 3 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

84 3 3 3 3 3 3 3 3 

85 3 3 3 3 3 3 513 3 

81 3 3 3 3 3 3 3 3 

87 3 843 3 3 3 3 3 3 

82 3 3 855 3 3 3 3 3 

83 343 3 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

88 3 3 3 3 3 3 3 3 

88 3 3 813738 3 3 5331 83283 3 

 3723 84353 88517 3 88252 812328 3233 8554 جمع
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 29در سال  منطقه کيبه تفک یخدمات یسرانه ها نيآمار درصد تام

 منطقه

سطح خالص 

كاربردهای 

-بهداشتی

درمانی بر اساس 

 پروانه

درصد تامين 

پاركينگ های 

 عمومی

درصد تامين 

هتل -هتل

-آپارتمان

تاسيسات 

 گردشگری

درصد تامين 

-فرهنگی

 اسينماه

درصد تامين 

 آموزشی

درصد تامين 

-ورزشی

 تفریحی

درصد تامين 

 مذهبی

درصد تامين 

-بهداشتی 

 درمانی

8 3 3 3 3 3 3 3 3338 

8 3 3338 3335 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3338 3 3 3 

5 3 3 3 3 3338 3338 3 3 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

88 3 3 3 3 3 3 3333 3 

88 3 3 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

84 3 3 3 3 3 3 3 3 

85 3 3 3 3 3 3 3 3 

81 3 3 3 3 3 3 3 3 

87 3 3 3 3 3 3 3 3 

82 3 3334 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 

88 3 3 3 3 3 3 3 3 

88 5283 3382 3 3 3338 3334 3 3338 

        5283 جمع
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 29عملکرد اداره كل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه در سال 

ت برگزار 
سا

تعداد جل

شده
 

شده
جام 

تعداد موارد ان
 

عملکرد 
( 

نفر 
– 

ت
ساع

) 

 عنوان

4   
گانه  به منظور هم اندیشي در راستاي  88رسازي مناطق برگزاري جلسات کمیته تخصصي ضوابط شهرسازي با معاونت هاي شه

 بازنگري 3اصالح و تدوین ضوابط  مالک عمل  شهرسازي  درزمینه صدورانواع پروانه و گواهي هاي ساختماني

 33  
عنایت به ابالغ  تدوین ضوابط ،  دستورالعمل ها ولوایح مورد نیاز شهرسازي در زمینه صدور انواع پروانه و گواهي هاي ساختماني )با

 طرح تفصیلي جدید شهر تهران(

 اعمال ضوابط طرح تفصیلي جدید در سامانه شهرسازي ، هوشمند سازي  و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن  33 

 بروز رساني سامانه قوانین و مقررات شهرداري تهران در حوزه شهرسازي ومعماري  881 

 عمل هاي شهرسازي در زمینه صدور انواع پروانه و گواهي هاي ساختمانيبازنگري و اصالح ضوابط و دستورال  33 

 8  
شوراي اسالمي شهر  تشویقي جهت احداث پارکینگهاي طبقاتي و مجتمعهاي سینمائي و ارسال آن به تدوین الیحه اعطاي امتیازات

 تهران

 4382  
حوزه -شوراي شهر-رد ارجاعي ازسوي مراجع مافوق )دفترشهردارگانه3 ادارات کل حوزه 3موا 88پاسخگویي به کلیه استعالمات مناطق 

 معاونت شهرسازي ومعماري( وسایر سازمانهاي درون و برون سازماني شهرداري تهران

 گانه و دفاترخدمات الکترونیک 88ابالغ ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با صدورپروانه و گواهي جهت اجرا به مناطق   33 

 help deskبه سواالت دفاتر خدمات الکترونیک شهر و مناطق از طریق سامانه  پاسخگویي  8483 

 8222و سامانه نظارتي   راهبري و پاسخگویي به موارد ارجاعي از ستاد تکریم ارباب رجوع  43 

  833 
وانه شهرسازي و تدوین و نظارت مستمر بر صحت اجراي دستورالعمل دو مرحله اي شدن فرآیند صدورپروانه تحت عناوین )پر

 ساخت(  و اعمال آن  در سیستم مکانیزه شهرسازي

 برگزاري جلسات با اداره کل ثبت اسناد استان تهران به منظور اجراي مفاد تفاهمنامه  فیمابین 823  4

 اصالح  فرمت گزارشات بازدید و پایان کار ساختماني به منظور اجراي تفاهم نامه با ثبت  8 

 ش کار شوراي معماري منطقهاصالح گرد 823  

 برگزاري جلسات کمیته هماهنگي بهبود فرآیندها به منظور کاهش مراحل زائد صدور پروانه و گواهي ساختمان   8

 کاهش مراحل زائد گردش کار صدور انواع پروانه و گواهي ساختمان  3 

 خدمات الکترونیک شهر فرا منطقه اي  نمودن عملکرد دفاتر فرامنطقه اي بوده است 8338از سال 

 883  
منظور اعمال  انجام بازدید میداني و احصاء مسائل و مشکال ت مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک و برگزاري جلسات مشترک به-

 هاي ساختماني  رویه و تسریع در روند صدور انواع پروانه و گواهي وحدت

 زارشات مرحله اي مهندسین ناظرسیستماتیک نمودن گ گزارشات مزبور سیستماتیک شده است

 سیستماتیک نمودن گزارشات ناحیه محوري   88

 43  
رسیدگي به سوابق پرونده هاي تخلفاتي دفاتر خدمات الکترونیک  و ارسال ناحیه محوري آن به کمیته انضباطي دفاتر خدمات 

 الکترونیک شهر
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 29ل عملکرد اداره كل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه در سا

ت برگزار 
سا

تعداد جل

شده
 

شده
جام 

تعداد موارد ان
 

عملکرد 
( 

نفر 
– 

ت
ساع

) 

 عنوان

 شرکت موثر در جلسات کمیته تخصصي شبکه معابر   53

 شرکت موثر در جلسات کمیته فني حریم   53

 شرکت موثر در جلسات کمیته هاي متعدد تدقیق نقشه هاي پهنه بندي طرح تفصیلي جدید شهر تهران   44

 شرکت موثر در جلسات کمیته راهبري دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اجراي مصوبات آن  43 83

 شرکت موثر در جلسات نظارت و حمایت ستادي از مناطق و اجراي مصوبات آن - - -

 شرکت موثر در جلسات هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و ساختمان تهران   85

 4 884 
 گانه در امر صدور پروانه و گواهي و ارائه آمار فعالیتهاي  88نتهاي شهرسازي و معماري مناطق ارزیابي عملکرد معاو

 انجام شده به مراجع مختلف منجمله مرکز آمار ایران ،  بانک مرکزي ، شوراي اسالمي شهر و ...

 مصوبات کمیته تغییرات سامانه شهرسازي  882 88

 ط طرح تفصیلي جدید در سامانه شهرسازيتدوین الگوریتم پیاده سازي ضواب  85 

 ارائه گزارشات فصلي اجراي مصوبات شوراي  محترم اسالمي شهر  83 

( 38درسال اول اجراي طرح تفصیلي)

 آموزش کامل داده شد

 88آ موژش ضوابط و مقررات طرح تفصیلي جدید شهر تهران جهت کلیه مدیران و پرسنل معاونت هاي شهرسازي و معماري  مناطق 

کلیه ادارات کل و سازمانهاي درون شهرداري مرتبط با شهرسازي و -گانه ، کلیه مدیران و کاربران فني دفاتر خدمات الکترونیک شهر

 معماري

( 38درسال اول اجراي طرح تفصیلي)

 آموزش کامل داده شد
 و دفاتر خدمات الکترونیک شهرگانه  88آموزش نحوه صدوردستورنقشه جهت امالک تجمیعي در سامانه شهرسازي به مناطق 

 2،84،81برگزاري جلسات آموزش سامانه ناحیه محوري براي پرسنل ادارات شهرسازي نواحي در مناطق    7

( 38درسال اول اجراي طرح تفصیلي)

 آموزش کامل داده شد
 گانه 88نت هاي شهرسازي مناطق برنامه ریزي و راهبري آموزش ضوابط طرح تفصیلي جدید تهران به شورا یاران محالت توسط معاو

 تشکیل جلسات هماهنگي با آتش نشاني و تدوین و ابالغ دستور العمل ایمني از حریق   4

  23 

آموزش نحوه عملیاتي نمودن توافقنامه شهرداري تهران و سازمان ثبت اسناد و امالک کشوردر سیستم مکانیزه شهرسازي جهت 

 پرسنل شهرداري 

 ترونیک منطقه مذکورو دفاترخدمات الک 

 تشکیل جلسه جهت اعمال حرائم ) تاریخي ، امنیتي ، تاسیساتي و ......( در سامانه طرح تفصیلي جدید شهر تهران   1

1   
برگزاري جلسات هماهنگي با اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداري تهران جهت راه اندازي تشکیل پرونده یکپارچه و آرشیو 

 رچهالکترونیک یکپا

 پرتال اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه و مدیریت شبکه تاالر گفتمان راهبري و به روزرساني  3 

 همکاري موثر در برگزاري همایش چالش هاي قانون شهرداري و تشکیل و راهبري کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري 23  

5  43 
و نیز «  تدوین ضوابط و روشهاي تامین پارکینگ هاي اختصاصي شهر تهران با اولویت پارکینگهاي مکانیزه»راهبري مشاورین جهت انجام پروژه هاي  

 با هدف تدوین استاندارد ملي پارکینگ هاي مکانیزه"نامه فني و دستور العمل ایمني پارکینگ هاي مکانیزه تدوین ضوابط و تهیه  آئین"پروژه 

 ک عمل ضوابط و مقررات شهرسازي در زمینه عوارض صدور انواع پروانه و گواهي ساختمانيبروزرساني و تدوین کتاب مال 833  
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 شهر تهران ماده پنج ونيسيخانه كمريبد
 

 29-29 یها شده در سال ليتعداد پرونده ها و جلسات تشک

 جلسات

 23 -29درصدتغيير  29سال  23سال  29سال 

ده
رون

د پ
دا

تع
 

سه
جل

د 
دا

تع
ده 

رون
د پ

دا
تع

 

دا
تع

سه
جل

د 
ده 

رون
د پ

دا
تع

 

سه
جل

د 
دا

تع
ده 

رون
د پ

دا
تع

 

سه
جل

د 
دا

تع
 

 13- 8 83 831 33 833 52 811 کارگروه فني

 885 38- 3 78 4 835 88 838 کمیسیون

 - -  - - - 87 131 کارگروه تطبیق

 18- 83- 32 832 37 832 31 333 جمع

 

 صورتجلسات ابالغی كميسيون ماده پنج

 29در سال  

 

 های صورتجلسات به تفکيک نوع رای صادره توزیع بند

 29-29در سال های 

شماره 

 صورتجلسه
 درصد تغيير 29سال  23سال  29سال  نوع رای تاریخ  ابالغ تعداد بند

 45- 13 885 35 مثبت 31/35/38 87 582

 - 8 3 8 موافقت مشروط 83/35/38 81 583

 75- 8 4 4 منفي 87/31/38 2 583

 8 استعالم 33/37/38 87 588
 

3 - 

 45- 15 883 838 جمع 88/88/38 4 588

583 3 82/88/38 
 

  15 جمع
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 29 ماده پنج درسال ونيسيمصوبات كم منتخب

 ردیف مصوبه موضوع نتایج

موافقت و مقرر گردید طرح پیشنهادي پروژه مذکور تهیه و به تایید کارگروه 

وسعه در محدوده اطراف پالک معماري معاونت شهرسازي برسد و هرگونه ت

 مذکور ممنوع مي باشد .

احداث جایگاه سوخت در بزرگراه شهید 

 خروجي کوهسار -همت 
 8 582ص 81بند

 موافقت گردید

احداث پردیس فناوري و پژوهش دانشگاه 

صنعتي شریف واقع در شرق دانشگاه علوم 

 انتظامي

 8 582ص 87بند

 1ي اتمي با تجمیع و احداث بنا در پالک توسط سازمان انرژ 5نظر به تملک 

سطح اشغال به صورت اداري موافقت  و مقرر گردید  %13طبقه روي همکف و 

جهت سایر پالکهاي شمالي خیابان بیستم  چنانچه سازمان تملک و تجمیع 

 نماید بر همین روال پس از تایید کارگروه فني عمل گردد .

طرح سازمان انرژي اتمي جهت تجمیع 

 مال خیابان کارگر شماليپالک ش38
 3 583ص 88بند

ساختمان جدید با  - 8با طرح پیشنهادي موافقت گردید مشروط بر اینکه 

ده متر  - 8حداکثر ارتفاع ، تا خط آسمان بیمارستان وضع موجود احداث گردد 

 تو رفتگي از بر خیابان خیام جهت احداث بنا رعایت گردد.

احداث بیمارستان جهت توسعه 

تان و درمانگاه خیریه سید الشهداء بیمارس

 واقع در گلوبندک

 4 583ص 85بند

با توجه به بحث و بررسي در خصوص دغدغه هاي طرح پیرامون مالکیت و 

فرآیند تحقق طرح با عنایت به کنسرسیوم تعریف شده طرح ، توافقات و کمیته 

قت راهبردي طرح جهت پاسخ و اجراي آن در میان مدت و بلندمدت آتي مواف

 به عمل آمد.

طرح ویزه ساماندهي اراضي مجاور مسیل 

 82کن منطقه 
 5 588ص 85بند

ضمن موافقت با طرح یشنهادي در خصوص آثار تاریخي مجاور حرم با 

 هماهنگي سازمان میراث فرهنگي استان تهران اقدام گردد .

طرح ساماندهي و توسعه بافت پیرامون 

 حرم حضرت عبدالعظیم
 1 588ص 87بند

فرهنگي و  -تفریحي  -وافقت شد و مقرر گردید طرح مذکور با رویکرد اقامتي م

 دو تقاطع هاي اصلي ( به مسابعه گذاشته شود "تجاري ) صرفا
 7 588ص3بند ساماندهي اراضي فوقاني تونل رسالت

موافقت شد و مقرر گردید در خصوص تامین سرانه ها و فضاي سبز و خدمات 

پیشنهاد جدیدي ارائه گردد همچنین شمال  عمومي بررسي دقیق تر  و

 محدوده طرح افزایش یابد .

ساماندهي اراضي ناحیه صنعتي شمال 

 83منطقه 
 2 588ص4بند

با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید موضوعات مورد بحث و موارد مطروحه از 

در  "جمله طرح و بارگذاري هریک از مجتمع هاي ایستگاهي مراتب مجددا

 اده پنج مطرح گردد .کمیسیون م

طرح راهبردي مجتمع هاي ایستگاهي 

 مترو
 3 583ص8بند
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 سازمان نوسازی شهر تهران
 

 

 29در سال عاليتهای پژوهش و نشر سازمان نوسازیف

 عنوان فعاليت فعاليت

 ترجمه کتاب

Place, Policy and Politics 

Conservation and Sustainability in Historic Cities 

Urban regeneration handbook 

 پژوهش

 کالنشهر تهران يشهر تهران برا يسازمان نوساز يپژوهش يازسنجین

 فرسوده کالنشهر تهران يبافت ها يسازمان برا يکل يها استیها و س ياستراتژ نیتدو

 فرسوده شهر يهابافت يایشهر تهران در اح يسازمان نوساز يتیریمد يابیارز يهاشاخص نییتع

 يفرسوده به منظور رفع موانع قانون يهادر عرصة بافت يمباحث اجتماع يشناس بیآس

تهیه و تالیف کتاب 

 تخصصي

 )موجود سازمان يجیو ترو يمطالعات پژوهش ي)مستندساز يکتاب پژوهشنامه نوساز نیتدو

 )سازمان تیمورد حما يهانامهانیکتاب مجموعه مقاالت )برگرفته از پا نیتدو

 وین کتابچه هاي راهنماي تخصصي تحت عناوین ذیل:تد

 تدوین کتابچه راهنماي بسیج و ترویج محلي .8

 تدوین کتابچه راهنماي تجمیع .8

 تدوین کتابچه راهنماي شناخت .3

 تدوین کتابچه راهنماي برنامه ریزي .4

 تدوین کتابچه راهنماي آموزش رسمي و غیر رسمي .5

پشتیباني از انتشار کتاب 

 هاها و ویژه ه نامه 
 انتشار کتاب کدام نوزایي شهري؟

 سایر

 يمردم ينوساز عیتسر يراهکارها ينشست تخصص يبرگزار

 کیاستراتژ يزیرآن از منظر برنامه يهايدگیچیشهر و پ ينشست تخصص يبرگزار

 در انگلستان ياجتماع يمشارکتها يالگوها نییتب ينشست تخصص يبرگزار

 اي فرسوده، فرصت پنهان سرمایه گذاريهبافت شیهما يدر برگزار يهمکار

 يمشارکت يکارگاه آموزش يبرگزار

 در شهر يو ادراک معمار يشناس یيبایز يالمللنیب يکارگاه تخصصپشتیباني از شرکت همکاران در 

 استعدادها تیریو مد انیدانش بن يهاسازمان شیهماپشتیباني از شرکت همکاران در 

 ينو در معمار يارهایمع کنفرانسران در  پشتیباني از شرکت همکا

 گارگاه استخراج تجارب دفاتر يبرگزار

 شماره خبرنامه پزوهشي 83انتشار 

 شماره نشریه اینترنتي 1انتشار 

 دانشگاه تهران -تعریف درس مرتبط با نوسازي در حوزه جامعه شناسي

 اه شهید بهشتيدانشگ -تعریف درس مرتبط با نوسازي در حوزه طراحي شهري

 دانشگاه تهران -تعریف درس مرتبط با نوسازي در حوزه مسکن

 تفاهم نامه همکاري با دانشگاه علم و صنعت

 تفاهم نامه همکاري با قطب علمي طراحي شهري در بافت فرسوده و با ارزش دانشگاه شهید بهشتي
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 29سازمان نوسازی در سال فعاليت های انجام شده در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 عنوان

  نگهداشت تقدیر نامه(EFQM) و راهبري جهت اخذ تندیس تعالي سازماني 

 استاندارد يراهبر    iSO  3338:8332 به منظور نگهداشت این استاندارد 

 ( 37-33تدوین برنامه پنجساله سازمان نوسازي در راستاي برنامه پنجساله شهرداري تهران) 

 م نامه با دانشگاه علم و صنعتانعقاد تفاه 

 انعقاد تفاهم نامه با انجمن صنعتي سازان ساختمان در خصوص استفاده از ظرفیتهاي بخش خصوصي در بافتهاي فرسوده 

 انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به منظور کنترل مضاعف ساخت و ساز در بافت فرسوده 

 

 روژه های فعال نوسازانگزارش عملکرد پ

 23-29پروژه های فروش متری در سال 

 ساخت شرفتيدرصدپ

 29سال  انیپا تا

 درصدپيشرفت ساخت

 23تا پایان سال 

 شرفتيدرصد پ

ساخت در سال 

29 

درصد پيشرفت 

 23ساخت در سال 
 نام پروژه تعداد واحد

 شهرزاد – 1نوسازان  848 3378 333 3338 833

 گلسار – 88نوسازان  784 88334 434 3431 833

 غدیر – 8محله نوسازان  282 88371 3 2235 2235

833 3331 3 331 831 
 بهاران – 3محله نوسازان 

 ) فاز غربي ( 

 23-29در سال های  پروژه های فاقد تعهد

ساخت تا  شرفتيدرصدپ

 29سال  انیپا

درصدپيشرفت ساخت تا 

 23پایان سال 

 شرفتيدرصدپ

 29ساخت در سال 

صدپيشرفت در

 23ساخت در سال 
 نام پروژه

 )فابکا( 8نوسازان  - 2و  7بلوکهاي  8831 3384 3333 833

538 538 8،482 8328 
 غدیر – 8محله نوسازان 

 ( 8) فاز 

 پاسارگاد - 84نوسازان  3384 837 233 837

 23-29پروژه های تعهد مردمی در سال های 

 تعهد
ساخت در  شرفتيپ

 29سال 

ت در پيشرفت ساخ

 23سال 

درصد مشاركت از 

 سود شریک
 نام پروژه تعداد واحد

 مبعث – 3نوسازان  448 1135 78323 533 3

 کاوه – 5نوسازان  831 13 7353 3 5

 شمشیري – 7نوسازان  328 54 38333 3 88

 بهروز – 83نوسازان  434 12 88381 3 81

 خوب بخت – 88نوسازان  75 52 18 3 81
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 د معاونت فرهنگی و اجتماعیگزارش عملکر
 23-29در سال  صه فعاليت دفاتر تسهيل گری نوسازیخال

  عنوان ردیف
 29سال  23سال 

 راژيت تعداد تيراژ تعداد تبليغات محيطی

8 
اقدامات تبلیغي و 

 ترویجي

نشریه و خبرنامه 

 نوسازي
143 32888 883 843227 

 28813 825 33788 823 تراکت

 73887 433 833514 8378 بروشور

   52571 535 بنر و پوستر

 تعداد تعداد جلسات

 - 4875 گروهي

 8383 8843 عمومي

  تعداد اقدامات

 813 813 مسابقه

 843 33 همایش

 اقدامات توانمند سازي 8

 تعداد تعداد اقدامات

 313 322 دوره هاي آموزشي

تشکیل صندوق هاي 

 قرض الحسنه
3 - 

 53 43 کارگاههاي اشتغال

 83 83 تعاوني هاي محلي

بازارچه هاي خود 

 اشتغالي
84 14 

3 
تشکیل کارگروههاي 

 محلي و نهاد نوسازي

 تعداد تعداد اقدامات

 75 کمیته هاي نوسازي

کارگروه هاي  824

 نوسازي
813 

 

 ساخت و ساز مردمي 4

 29سال  23سال 

 پروانه ها
تعداد 

 انهپرو
 تعداد واحد تعداد پروانه پروانه ها تعداد واحد

 صادره

 )تک پالک(
8432 1145 

صادره )تک 

 پالک(
8358 - 

 - 723 )تک پالک) 4744 548 صادره )تجمیع(

 

5 
 ارائه خدمات فني و مهندسي به ساکنین

 )مشاوره و تهیه نقشه هاي معماري( 

 29سال  23سال 

   تعداد عنوان خدمات

 31318  83433 شاوره به ساکنینم

 333  588 تهیه نقشه معماري

 

1 
 شناسایي و جذب توسعه گران، سازندگان

 (تعدادو سرمایه گذاران)

 29سال  23سال 

8385 8538 
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 23-29دفاتر پيشگام تسهيلگری در سال های 

 درصد تغيير 29سال  23سال  منطقه

8 3 8 833 

7 5 3 -43 

2 4 8 -53 

3 4 4 3 

83 83 7 -33 

88 7 5 -83 

88 1 1 3 

83 8 8 3 

84 1 1 3 

85 1 5 -87 

81 3 8 -33 

87 7 1 -84 

82 8 3 833 

83 8 - -833 

83 8 8 3 

 81- 53 13 جمع

 

 تخریب و نوسازي( -وانه ساختمانيپر(29الی  11مقایسه پروانه های صادره در بافت با كل شهر و خارج بافت از سال 

 جمع 29 23 29 12 11 سال

 درصد

تغيير 

 29به29

نسبت 

 12به29

 )درصد(

 نسبت

 29به 29

 )درصد(

تعداد پروانه نوسازي مسکوني 

 بافت فرسوده
8435 4733 2538 1578 1375 82341 2 8387 3378 

تعداد پروانه نوسازي مسکوني 

 خارج بافت
3178 84385 84351 84355 83873 33223 8537- 8331 3328 

ل پروانه نوسازي تعداد ک

 مسکوني کل شهر
88371 83782 33452 33181 81342 888881 84- 8334 3373 
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 29تا  15مساحت نوسازی شده مناطق از سال 

 منطقه 29تا ابتدای  15 29 23 29

88331 83288 83583 35385 8 

8371 8173 8735 1223 8 

4517 3885 4328 88353 3 

343 283 8343 3331 4 

3 114 534 3523 5 

588 8355 8331 8343 1 

58185 15113 27324 873333 7 

54827 77571 24381 855578 2 

24134 17388 28583 887835 3 

887853 887473 831235 375355 83 

43731 28348 888134 821238 88 

33418 35825 843583 338333 88 

85324 3 82372 53532 83 

18318 13323 34533 822833 84 

43888 48342 43233 53537 85 

38231 33873 31283 71335 81 

835543 838713 835355 835332 87 

85851 87537 32355 883233 82 

8431 8834 8338 1838 83 

83138 38278 31324 37535 83 

8315 8883 8813 1331 88 

3 3 844 3843 88 

 جمع 8382358 8343343 245371 733837
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 29يت بافت فرسوده و درصد نوسازی آن در مناطق تا پایان سال وضع

 منطقه
وسعت 

 بلوک ها

وسعت پهنه 

 ها
 تعداد بلوک ها

*درصد 

نوسازی و 

احيای بافت 

 فرسوده

نسبت تعداد 

واحد مسکونی 

در بافت نسبت 

 به خارج بافت

نسبت تعداد 

واحد مسکونی 

در بافت نسبت 

 به كل شهر

-آثار تاریخی

فرهنگی ثبت و 

 احيا شده)

در همکاری با 

 ميراث فرهنگی(

مساحت 

عرصه 

تاریخی 

 شدهاحيا

 )مترمربع(

8 48 14 38 3335 3334 3333   

8 84 83 38 3338 3333 3333   

3 81 85 43 3338 3338 3338   

4 1 2 7 3 3333 3333   

5 3 88 82 3 3333 3333   

1 4 5 83 3 3333 3333   

7 822 837 818 3383 3343 3333   

2 888 844 828 3383 3341 3338   

3 883 841 837 3382 8318 3318   

83 334 482 187 3348 8313 3378   

88 871 358 338 3385 8335 3358   

88 424 533 575 3338 8358 3313   

83 51 73 843 3335 3382 3385   

84 833 852 538 3388 3341 3338   

85 838 841 533 3381 3383 3383   

81 832 843 355 3388 3332 3387   

87 873 843 483 3334 8338 3357   

82 73 833 824 3332 3388 3388   

83 87 88 37 3 3338 3338   

83 33 837 813 3388 3382 3385   

88 5 7 5 3 3338 3338   

88 8 8 8 3 3333 3333   

   3382 3388 8328 4323 3813 8587 جمع
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 كل شهر: سهم نوسازی مردمی

 پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مسکونی در كليه مناطق  

 جمع 29 23 29 12 11 سال

صدتغيير 
در

29
- 

12
 

صدتغيير 
در

29
- 

29
 

ت 
نسب

38
به 

23
)درصد(

 

ت 
نسب

38
 

به 
33

)درصد(
 

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

تعداد 

 پروانه
83434 87233 82543 85857 88822 833488 -81 -85 8383 3375 

مساحت 

 پروانه
88213843 83387383 83733833 33143233 38715748 885335333 7 83 8314 8383 

تعداد 

واحد 

 مسکوني

78343 884778 837883 834344 871437 713738 -3 -88 8348 3323 

مساحت 

واحد 

 مسکوني

1883358 83333837 87342453 81233571 81411181 17143233 -8 -5 8358 3335 

تعداد 

مسکوني 

تخریب 

 شده

83884 43782 73833 12445 12321 873511 -8 -7 8351 3333 

مساحت 

مسکوني 

تخریب 

 شده

8527338 3481385 5483833 4355882 4883234 83188832 -85 -88 8383 3372 

مساحت 

طبق 

 سند

3353123 5778788 2843872 7822333 3871751 34337585 81 83 8353 8383 

مساحت 

اصالح 

 شده

3333322 5343341 7173537 1228734 2578338 38217111 85 88 8313 8388 

معبر 

آزاد 

 شده

553138 483311 472128 435315 135754 8413252 43 87 8348 8387 

مبلغ 

-تخفیف

میلیون 

 ریال

43873 373841 248487 135138 333781 8233318 54 88 8341 8388 
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 نوسازی مردمی كل شهر  تهران  
 29الی  19پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مسکونی به تفکيک مناطق و در سال های  

 منطقه
تعداد مسکونی 

 تخریب شده

مساحت مسکونی 

 تخریب شده
 مساحت طبق سند

مساحت اصالح 

 شده

تعداد پالكهای 

 تجميع شده
 بر آزاد شدهمع

8 2843 132548348 8234873378 8573333388 583 38884335 

8 81825 8314434382 8738788322 831524838 8338 485213312 

3 1273 183771375 8353883323 283334333 883 883272331 

4 2382 221113381 8424738384 8833734382 8171 323317331 

5 88348 8855473333 8373734.33 8324881334 8583 35117333 

1 4584 443883343 583353313 424188358 481 31383388 

7 5838 414433317 741328335 783483337 8333 33578332 

2 7774 183338338 713731383 735121383 8378 85353331 

3 3852 882843338 332323338 358243355 3833 45833347 

83 1372 448418387 535388355 412345334 3223 37271358 

88 5822 588834333 543188357 533387338 8257 43134385 

88 4353 483375385 423731378 433873352 8387 78431384 

83 5721 558381322 548125333 583281381 8333 82253317 

84 5527 547134371 123538321 151813317 8771 33333383 

85 7844 443383383 231323381 752538342 8238 72322312 

81 3322 844387331 337377318 833314331 8534 84383355 

87 8343 842423342 338858333 311337318 5537 81853377 

82 4153 338344338 8587118344 8854883334 8488 81355838 

83 8538 823337338 33438332 833547385 8882 83413355 

83 5833 824317337 8883283384 783143324 8847 33782534 

88 8828 883828383 8315835388 8887833343 8388 837335373 

88 233 4731532 138333133 8818582358 38 3742232332 

 147383832 43132 83278248384 81348343334 83537351333 837578 جمع
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 : داخل بافت فرسودهنوسازی مردمی 
 29الی  19پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مسکونی به تفکيک مناطق و در سال های  

 منطقه
تعداد مسکونی 

 تخریب شده

مساحت مسکونی 

 تخریب شده
 مساحت طبق سند

مساحت اصالح 

 شده

تعداد پالكهای 

 تجميع شده
 معبر آزاد شده

8 113 33123358 838812343 27138328 71 84135318 

8 855 83832348 84321332 88355323 88 3133385 

3 378 88233328 33753335 81388375 83 773238 

4 45 454433 712433 1157385 4 8387315 

5 33 8813322 7385334 1551357 4 453337 

1 33 7733328 7413343 1338357  582338 

7 5713 473378388 583135358 478342.4 554 58557388 

2 1883 487848387 453475315 483542383 225 31387341 

3 4738 38823437 483887377 378373355 8818 37832388 

83 84424 8328581377 8885515384 8838555355 8318 883333353 

88 2723 213218383 382578338 238887354 8883 31353342 

88 7583 232383371 34533337 728533387 743 814433343 

83 8375 838833313 833233335 872337378 853 88438334 

84 5324 544783373 731285325 13148433 312 73438355 

85 8132 873857324 83474332 813238323 8327 33343338 

81 8538 883125381 853253351 887351331 117 8833338 

87 4483 337835375 183338.48 573383381 3517 47313385 

82 8822 81873838 548142323 42438335 513 52132333 

83 884 88143333 83778372 83437382 83 887431 

83 3538 835333325 383473311 823144384 588 83235358 

88 53 3724345 84788332 83883334  8438374 

88 81 38838 7333 1128385 87 387325 

 288228343 81823 1283113388 718154431 5315131384 78238 عجم
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 داخل بافت فرسوده : سهم نوسازی مردمی
 29الی  12پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مسکونی در كليه مناطق و درسال های 

 جمع 29 23 29 12 سال
 درصدتغيير

 29- 12 

درصدتغيير 

29- 29 

نسبت 

 23به38

 )درصد(

 38نسبت 

 33به 

 درصد()

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

 3378 8387 83- 87 85348 1375 1578 2538 4733 تعداد پروانه

 3332 8353 8- 53 83331337 3333773 3473311 4383387 8415344 مساحت پروانه

 3331 8351 4- 51 833335 31318 38133 32338 83823 تعداد واحد مسکوني

حت واحد مسا

 مسکوني
8432851 8581337 8844333 8535535 2234331 13 3 8313 8333 

تعداد مسکوني 

 تخریب شده
1338 3534 2188 88712 31855 21 83 8321 8383 

مساحت مسکوني 

 تخریب شده
511733 727375 148718 142583 8145314 84 -82 8384 3328 

 3327 8331 83- 31 3585883 383881 212843 8318335 175283 مساحت طبق سند

 3325 8338 85- 38 3851344 288338 773328 352333 181153 مساحت اصالح شده

 8334 8323 4 23 312721 832883 37753 833135 53813 معبر آزاد شده

-مبلغ تخفیف

 ریالهزار
332533 233822 8352883 8331181 3441533 875 83 8375 8383 

ي صا
پروانه ها

دره تجمیع شده
 

تعداد پالکهاي 

 تجمیع شده
8383 4375 4818 5753 81335 833 38 3333 8338 

 8381 8343 81 843 1452 8883 8112 8288 253 تعداد پروانه

 8343 3384 43 884 5323373 8325347 8333828 8323133 188888 مساحت پروانه

 8341 3383 41 883 58343 83338 83828 83838 1377 تعداد واحد مسکوني

مساحت واحد 

 مسکوني
433423 387314 343358 8347133 3133823 837 47 3337 8347 

 8381 8373 81 873 8871883 433231 381883 342733 818827 مساحت طبق سند

 8383 8314 83 814 8831285 321334 823313 383183 841832 مساحت اصالح شده

 8358 3353 58 853 833835 58318 31813 35324 84323 معبر آزاد شده

-مبلغ تخفیف

 ریالهزار
834752 358483 424133 158321 8533311 588 25 1388 8325 

درصد سهم تجمیع از کل
 8317 8334 57- 552 85 35 85 88 82 تعداد پروانه 

 8353 8334 8744- 372 33 58 43 34 85 مساحت پروانه

 8358 8334 8313- 333 43 53 48 35 81 تعداد واحد مسکوني

مساحت واحد 

 مسکوني
87 31 48 53 48 348 88582 8331 8347 
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 شركت شهربان و حریم بان
 

 

 29-29گانه در سال های  99آمار عملکرد گشتهای شهربان در مناطق 

 29سال  23سال  29سال  شرح ماموریت
درصد 

 تغيير

 8431 84384 88833 88733 ساز هاي غیر مجاز و رفع آثار تخلف. شناسایي ، پیشگیري و جلوگیري از ساخت و

 8532 235 788 147 جلوگیري از تفکیک اراضي بدون مجوز.

 5332 823881 828344 88151 اخطار و جلوگیري از سد معبر ساختماني.

بط و پیشگیري و جلوگیري از محوطه سازي و دیوارکشي و هر گونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوا

 مقررات شهرسازي.
1852 3288 88114 8232 

 87 4358 3233 8758 شناسائي ، پیشگیري و جلوگیري از تغییر کاربري .

 83 2843 1385 4884 پیگیري اجراي آراء کمیسیونهاي ماده صد و رفع آثار تخلف

 81 8574 8883 8842 شناسائي ، پیشگیري و جلوگیري از ساختن سوله و محوطه انبار.

 83 1351 5151 5332 جلوگیري از حفاري غیر مجاز ) حفر کانال ، چاه ، گود برداري ( .

مستند سازي و جمع آوري ادله الزم جهت تشکیل پرونده تخلفاتي ساخت و ساز غیر مجاز و اعالم به 

 مراجع قانوني ذیربط.
1427 7238 3721 84 

 888 858831 883873 88347 ابالغ اخطارهاي صادره از ناحیه. بازدید از امالک داراي مجوز که در حال ساخت  بوده و

 82 883823 31333 42331 جلوگیري از فعالیت و ساخت و ساز امالک که داراي مجوز بوده لیکن تخلف ساختماني دارند.

 51 785381 455143 888748 جمع

 29-29گانه در سال های  99آمار عملکرد گشتهای حریم بان در مناطق 

 29سال  23سال  29سال  ماموریت شرح
درصد 

 تغيير

 84 8338 8353 258 جلوگیري از تفکیک اراضي بدون مجوز

 8833 5384 5835 3884 اخطار و جلوگیري از سد معبر ساختماني

جلوگیري از محوطه سازي و دیوارکشي و هر گونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات 

 شهرسازي
8438 3848 3257 83 

 13 44141 87317 87488 بازدید و کنترل در محدوده حریم

 41 4343 8372 8843 تخریب و رفع آثار تخلف از ساخت و ساز هاي هاي غیر مجاز

 88 83323 3375 7385 گشت زني در سطح نواحي به ویژه مناطق تجاري و جلوگیري از ساختن سوله و محوطه انبار غیر مجاز

 58 8231 8847 784 لح ساختماني توسط خودروجلوگیري از ورود مصا

مستند سازي و جمع آوري ادله الزم جهت تشکیل پرونده تخلفاتي ساخت و ساز غیر مجاز و اعالم به 

 مراجع قانوني ذیربط
887 332 531 4337 

 17 5738 3583 8337 بازدید از امالک داراي مجوز که در حال ساخت مي باشند.

 88 43875 38338 87884 جلوگیري از ساخت و ساز هاي غیر مجاز در حریم شناسایي ، پیشگیري و

 37 883531 27333 58272 جمع
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 ادعباس آب یشركت نوساز

 

 
  29عباس آباد درسال  یشركت نوساز یپروژه ها ستيل

 كاربری مشاور طرح عنوان پروژه ردیف
درصدپيشرفت 

 اول سال

درصدپيشرفت 

 آخر سال

 29هزینه سال

به ميليون )مبالغ 

 (ریال

 وضعيت

 بوستان دیدار 8
دفتر فني شرکت و 

 مشاور چغازنبیل

زیست محیطي و 

 فرهنگي
 در حال انجام 84575488738 33 73

 بوستان کاروانسرا 8
دفتر فني شرکت و 

 مشاور چغازنبیل

زیست محیطي و 

 فرهنگي
 در حال انجام 883732833 37 37

3 
بوستان پلهاي 

 ابریشم

 -هگزا شرکتهاي

دیبا و موسسه ویژه 

 شهید رجایي

 اتمام یافته 8333583413 833 833 تفرج گاهي

4 
بوستان منظومه 

 شمسي
 در حال انجام 15482352483 25 12 علمي و فرهنگي دفتر فني شرکت

5 

بوستان 

جستجو)فناوري 

 هاي دیجیتال(

دفتر فني شرکت و 

 مشاور چغازنبیل
 امدر حال انج 33333333 8 8 علمي و فرهنگي

1 

بوستان 

نوروز)مجموعه 

 اکو(

دفتر فني شرکت و 

 مشاور چغازنبیل

زیست محیطي و 

 فرهنگي
 در حال انجام 88285214328 72 75

 بوستان توشه 7
برزن و  چغازنبیل و

 دفتر فني

زیست محیطي و 

 فرهنگي
 در حال انجام 5583424223 3 3

 راه و زیرساخت 2

شرکت دیبا و 

شرکت ایتالیایي 

 فیسماسیمو ما

 در حال انجام 887254383883 85 83 عمومي

3 
باغ هنر)بوستان 

 فردوسي(
 در حال انجام 83471784832 53 48 علمي و فرهنگي نقش و نظر

 پل طبیعت 83

شرکت دیبا و 

شرکت ایتالیایي 

 ماسیمو مافیس

تفرجگاهي و 

 فرهنگي
 در حال انجام 335188513355 27 12

88 
نگهداري مجموعه 

 بوستان ها
 در حال انجام 53828515235 34 27 عمومي داردن
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 مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران

 

 

 29-29های درسال مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران یپروژه ها ستيل

 (هاي شهريمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، اداره کل طرح)کارفرما:

 عنوان
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 هزینه انجام مطالعه )ریال( اجرای مطالعه )ماه(مدت 

 نام 

 مجری
 نام ناظر

درصد 

 پيشرفت

ساماندهي محور 

محور پل چوبي )

 (ابن سینا

35/83/

8323 

پایان سال 

38 

 ماه کاري 2مدت قرارداد:  -

مدت زمان قرارداد پس از تمدید قراردادهاي -

 ماه 81متوالي :

 518443333رقم اولیه قرارداد:  -

درصد  85م نهایي قرارداد پس از رق -

الزحمه به دلیل افزایش افزایش حق

هکتار:  8838.هکتار به  232محدوده از 

738233333 

 پاسارگاد

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

833 

ساماندهي محدوده 

 چشمه علي
84/88/

8327 

پایان سال 

38 

 ماه شمسي 83مدت قرارداد:  -

ر به دلیل تطویل تصویب طرح )مرحله دوم( د -

، مدت زمان قرارداد، تا تاریخ 5کمیسیون ماده 

 تمدید شد. 38/1/8338

 ماه42مدت زمان قرارداد پس از تمدید قرارداد: 

 دیارگاه 4833247333

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

833 

ساماندهي سیماي 

 شبانه و روزانه
88/83/

8333 

پایان سال 

38 
 پيهرم 8534433333 ماه 88مدت قرارداد:  -

مدیریت 

ت باف

 تاریخي

833 

ساماندهي محله 

 رودکي
88/88/

8322 

پایان سال 

38 

ماه شمسي )تا تاریخ  1مدت قرارداد:  -

83/5/8323) 

ماه به  1مدت قرارداد از  88/83/8323در تاریخ  -

( و سپس به دلیل 83/8/8333ماه )تا تاریخ  84

هکتار  4پیشنهاد تغییر محدوده از سوي مشاور )از 

رر گردید تا مدت زمان قرارداد هکتار( مق 1/82به 

 ( افزایش یابد.83/2/8338ماه ) 82به مدت 

الزحمه با توجه به افزایش محدوده حق -

الزحمه در قالب الحاقیه قرارداد: حق

  282333333مطالعات: 

  51333333برداري:نقشه

 35313333ارزش افزوده: 

 گزینه

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

833 

طراحي شهري 

 محور جمهوري
82/88/

8327 

پایان سال 

38 

 ماه کاري 88مدت قرارداد:  -

 ماه 31پس از تمدید هاي متوالي: 

 8233333333رقم کل قرارداد:  -

 12347878الزحمه نقشه برداري:حق -
 باوند

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

833 

پیاده راه سازي 

مرکز تاریخي 

 تهران

88/88/

8322 

پایان سال 

38 

 (88/88/8323ري )ماه کا 88مدت قرارداد:  -

به دلیل طوالني شدن بررسي مراحل مختلف و  -

نیز به دلیل عدم پاسخگویي اداره کل ترافیک به 

پایان نرسید لذا مجدداً اقدام الزم در خصوص تمدید 

 صورت پذیرفت

 شهرنگین 3428783388

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

833 

ساماندهي 

زار و محورهاي الله

 فردوسي

 
پایان سال 

38 
  

دانشگاه 

 تهران

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

833 

پروژه طراحي 

شهري خیابان امام 

 خمیني تهران

88/33/

8323 
 4338533333 ماه 88 33خرداد

راهوند 

 شهر

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

 

سند جامع مدیریت 

ها و بناهاي بافت

 تاریخي شهر تهران

 8538333333 ماه 83 33آذر 83/3/8323
راهوند 

 شهر

مدیریت 

بافت 

 اریخيت

 

مدیریت مکان 

هاو وقایع رویداد

تاریخي فرهنگي 

 شهر تهران

 8333333333 ماه83پس از تمدید  ماه 88 38خرداد  83/8/8338
راهوند 

 شهر

مدیریت 

بافت 

 تاریخي

 

 



 

 

 





 



 حوزه معاونت برنامه ریزی،توسعه شهری و امور شورا

 502                                                                                                       ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                 س

 

 اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت 

 

 

 25در سال اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت فعالیت های اهم آمار 

 فعالیت

 "56161آیین کار به شماره استاندارد ملی-راهبری ایستگاه های بازیافت شهری "تدوین و چاپ استاندارد -

 بقاتی و تونل های شهریبزرگراه ط -تدوین کتاب مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران -

 (2و 5بزرگراه امیرالمونین امام علی)جلد  -تدوین کتاب مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران -

 استحصال انرژی برق از زباله)نیروگاه هاضم( -تدوین کتاب مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران -

 یش و ارزیابی عملکرد سازمانینظام پا -تدوین کتاب مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران -

 نظام جامع استانداردسازی خدمات شهرداری تهران -تدوین کتاب گام های بهبود در مدیریت شهری  -

 مدل تعالی سازمانی شهرداری تهران -تدوین کتاب گام های بهبود در مدیریت شهری  -

 ی شاخصروش مستندنگاری پروژه ها -تدوین کتاب گام های بهبود در مدیریت شهری  -

 جلد گزارش 55تدوین و چاپ  -بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای)احداثی(شهرداری تهران -

 "5935تهران "تهیه و تدوین کتاب سال  -
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 اداره کل برنامه و بودجه

 

 

 )مبالغ به میلیون ریال( 88-25بودجه شهرداری تهران به تفکیک جاری و عمرانی در سال های 

 25سال 29سال  20ال س 82سال  88سال  بودجه

درصد 

 تغییر

25-29 

بودجه 

 مصوب

 22 22363941 53192219 22223342 56293462 52591329 جاری

 56 522 512 262 222 266 در صداز کل

 6 551246391 543425239 65432331 22462224 93354243 عمرانی

 9- 329 323 299 223 292 در صداز کل

بودجه کل 

 شهرداری
 3 524226524 523113196 39922632 64144192 19426995 جمع

 

 )مبالغ به میلیارد ریال( 88-25بودجه شهرداری تهران  به تفکیک نقدی و غیر نقدی در سال های 

 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  بودجه

درصد 

 تغییر

25-29 

 بودجه نقدی
 54 22331 66233 19321 24514 24563 مصوب

 6 62363 62229 19321 99262 92124 عملکرد

 بودجه غیر نقدی
 3 62235 62264 24439 92952 94333 مصوب

 1 69935 64213 24439 26624 24146 عملکرد

بودجه کل 

 شهرداری

 55 524226 526213 39393 22262 25566 مصوب

 1 595923 522632 39393 64293 19426 عملکرد

 

 )میلیون ریال(88-25تهران بر حسب نقدی و غیر نقدی در سال هزینه های جاری و عمرانی شهرداری 

 هزینه

درصد  25سال 29سال  20سال 

 تغییر

 مبلغ 25-29
سهم از 

 کل
 مبلغ سهم از کل مبلغ

سهم از 

 کل

 نقدی
 24 5365 29212352 5165 53233199 2662 22223342 هزینه جاری

 2- 9962 22251635 9662 21299316 95 21336242 هزینه عمرانی

 -5 2362 69935444 2361 64213352 2262 91246232 غیر نقدی

 4 544 595923633 544 522632946 544 39922639 جمع
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 (الیر اردیلی)مبالغ به م 88-25 یدر سال ها ینقد ریو غ ینقد کیتهران  به تفک  یدرآمد شهردار

 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  درآمد

درصد 

 تغییر

25-29 

 درآمد نقدی

 31 22662 92923 19321 24494 24612 مصوب

 65 22353 21222 19321 91665 99935 عملکرد

 درآمد غیر نقدی

 13 66952 25321 24439 92952 95294 مصوب

 2 61234 62222 24439 26335 22391 عملکرد

 درآمد کل شهرداری

 26 593326 23521 39393 22652 22432 مصوب

 26 593243 543321 39393 39393 65956 عملکرد

 

 

 (الیر  اردیلی)مبالغ به م)با کمک منابع دولتی ( 25آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی بر حسب ماموریت در سال 

کد 

 ماموریت
 تعداد عنوان ماموریت

اعتبارمصوب 

 نقدی

اعتبارمصوب 

 غیرنقدی

اعتبارابالغی 

 نقدی
 هزینه نقدی

اعتبارابالغی 

 یرنقدیغ

هزینه 

 غیرنقدی

 1426 1511 1534 1622 2545 1239 323 اجتماعی و فرهنگی 54444

 95356 92242 22493 26234 91242 29422 5462 حمل و نقل و ترافیک 24444

 52932 52632 55562 55252 2356 55295 343 خدمات شهری 94444

 266 652 2649 9229 334 9429 35 ایمنی و مدیریت بحران 24444

 2523 2523 2332 9552 2265 2463 63 شهرسازی و معماری 14444

64444 
توسعه مدیریت و هوشمند 

 سازی شهری
5256 22352 56125 29152 25333 52216 55254 

 69935 62235 62363 29931 62235 22331 2951 جمع
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 (الیر اردیلی)مبالغ به م29-25در سال  یستاد یواحدها یعمران  یها نهیاعتبار و هز
کد 

 واحد
 هزینه غیرنقدی اعتبارغیرنقدی هزینه نقدی اعتبارنقدی نام واحد

 6223 6342 326 313 5 منطقه 5

 1623 1692 2445 2442 2 منطقه 2

 9591 9532 263 222 9 منطقه 9

 2153 2122 5932 5936 2 منطقه 2

 2323 2314 5495 5499 1 منطقه 1

 5939 5939 293 293 6 منطقه 6

 5591 5533 143 112 2 منطقه 2

 225 264 236 152 3 منطقه 3

 962 932 225 265 3 منطقه 3

 193 123 692 639 54 منطقه 54

 222 226 229 122 55 منطقه 55

 361 5412 646 613 52 منطقه 52

 5526 5215 659 662 59 منطقه 59

 333 5423 222 235 52 منطقه 52

 9534 9243 5222 5999 51 قهمنط 51

 231 231 332 344 56 منطقه 56

 234 394 631 244 52 منطقه 52

 5929 5931 335 5453 53 منطقه 53

 5222 5239 5299 5219 53 منطقه 53

 339 322 5491 5592 24 منطقه 24

 322 322 216 122 25 منطقه 25

 9324 2421 669 225 22 منطقه 22

 51124 51623 55392 55321 و عمرانی فنی معاونت حوزه 29

 5491 5412 5323 5353 و معماری شهرسازی معاونت حوزه 92

 4 4 64 33 شهرتهران ریزیو برنامه مرکز مطالعات 16

 4 2 555 553 تهران شهرداری سازمان بسیج 69

 4 4 4 53 ردیفهای متمرکز 63

 4 542 263 222 یزی و توسعه شهریحوزه معاونت برنامه ر 24

 5251 5112 9224 9161 و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 25

 323 5433 2235 9523 شهری خدمات معاونت حوزه 22

 5332 2433 9314 1693 و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 29

 4 4 4 5 هماهنگی و امور مناطق معاونت حوزه 22

 394 322 5152 5123 وفرهنگی اموراجتماعی عاونتم حوزه 21
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 (الیر ونیلی)مبالغ به م 25آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی برحسب برنامه در سال 

 کد

 برنامه
 تعداد عنوان برنامه

 اعتبار

مصوب 

 نقدی

 اعتبارمصوب

 غیرنقدی 

 اعتبارابالغی

 نقدی 
 هزینه نقدی

 اعتبارابالغی

 نقدیغیر

 هزینه 

 غیرنقدی

 232911 232661 593432 525123 214926 523622 26 توسعه گردشگری و اوقات فراغت 54944

 92322 25953 533212 532222 91922 222329 22 های اجتماعیکنترل و کاهش آسیب 54244

54144 
های توانمند سازی و جلب مشارکت

 اجتماعی
24 546244 26644 596239 523939 3226 2631 

 395624 313926 331221 364621 359292 366216 561 توسعه ورزش شهروندی 54644

54244 
های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش

 انقالب اسالمی
232 5222222 5456295 5922224 5941266 5562122 5524336 

 5323412 5332624 5949399 5922231 5322529 5222513 263 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری 54344

 613295 613939 21214 26129 4 4 22 برنامه تملک اراضی و امالک 54344

 59332 52633 12319 65144 52444 16444 29 حفظ و ارتقای سالمت شهری 55444

55544 
حمایت از نهاد خانواده و ارتقای 

 های اجتماعی بانوانمشارکت
26 16444 52444 64262 14692 52233 52424 

55244 
توسعه زیر ساخت های فرهنگی ، اجتماعی 

 ، ورزشی و خدماتی توسط بخش خصوصی
2 2444 9444 2444 2444 9444 2366 

24544 
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی 

 ریلی
2 5635244 2223344 2495244 5211225 9222243 5225942 

24244 
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و 

 عمومی غیرریلی نیمه
593 5232292 363259 5342112 245193 992692 953924 

 525259 511262 22424 34522 563244 32944 95 توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو 24944

 622691 224624 5422253 5523435 363313 5494162 295 افزایش ایمنی و بهره وری معابر 24244

 549226 941225 519913 921322 923923 951315 93 هانهتوسعه و تجهیز پایا 24144

 2929265 2212125 239553 232996 4 4 593 برنامه تملک اراضی و امالک 24344

24344 
روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه 

 موتوری
223 55522622 26643114 59222436 59526225 53313523 53333126 

25944 
معلولین و  روان سازی عبور و مرور

 سالمندان
29 23261 12491 26531 25345 66311 69223 

 5162292 5136162 624266 614625 5943362 629139 546 روان سازی عبور و مرور پیاده 25244

25144 
روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه 

 غیرموتوری
93 22354 92625 96329 51944 23232 22462 

25644 
های مدیریتی رفیتافزایش و توسعه ظ

 پلیس راهور
56 14342 21936 39492 22952 2422 6922 

 53343 22122 24326 23364 94462 63293 25 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 25344

94544 
توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و 

 پیراشهری
229 1435123 2224222 2326535 2291943 1691934 1122392 

 5413264 5541463 653324 629963 396362 694155 563 یباسازی منظر شهریز 94244

 23144 23144 14144 14144 23144 14144 6 هامدیریت و ساماندهی آرامستان 94944

 244223 223444 9332463 9342922 254213 9363344 32 مدیریت پسماند 94244

94244 
های مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب

 سطحی
256 5221332 5233529 5424325 5492921 5226246 5962156 
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 (الیر ونیلی)مبالغ به م 25آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی برحسب برنامه در سال 

 کد

 برنامه
 تعداد عنوان برنامه

 اعتبار

مصوب 

 نقدی

 اعتبارمصوب

 غیرنقدی 

 اعتبارابالغی

 نقدی 
 هزینه نقدی

 یاعتبارابالغ

 غیرنقدی

 هزینه 

 غیرنقدی

 9935453 9935415 23649 23522 4 4 16 برنامه تملک اراضی و امالک 94344

 19622 32233 533314 294396 592222 251229 24 بهبود محیط زیست شهری 94344

95444 
توسعه و نگهداری تأسیسات وتسهیالت 

 خدمات شهری
63 212624 223534 233164 232643 234412 263212 

 51444 51444 532659 532333 53444 525444 29 های کار و فعالیت در شهرساماندهی پهنه 95544

 4 4 245233 335444 214144 214444 3 آتش نشانی و خدمات ایمنی 24544

24244 
توانمندسازی سیستم و اِعمال مدیریت 

 بحران
54 526222 524396 552255 52244 524396 522123 

24944 
هش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر کا

 سوانح طبیعی و انسان ساز
24 243524 263194 536632 532265 299134 559162 

 243634 243634 4 4 4 4 22 برنامه تملک اراضی و امالک 24144

14544 
های توسعه تهیه، نظارت و راهبری طرح

 شهری شهر تهران
93 593644 22244 565334 23922 23212 2229 

 594 594 12215 33969 92244 16544 55 ساماندهی حریم شهر 14944

14244 
های های تاریخی و پهنهساماندهی بافت

 طبیعی واجد ارزش شهر تهران
2 321444 614444 345166 345166 249196 249196 

 1444 1444 235916 236916 51444 531444 2 نظارت و کنترل ساخت و ساز 14144

 53124 25444 521312 523632 14644 593244 55 های فرسودهاماندهی و نوسازی بافتس 14644

14244 
توسعه مجموعه ها و فضاهای شهری در 

 مقیاس جهانی
2 122444 5396444 5233964 5233964 5224444 5252622 

 4 5244 54329 26254 2344 26344 3 ریزی و بودجه ریزیگذاری، برنامهسیاست 64544

 4 626 369 2352 626 2352 6 نوسازی و تحول اداری 64244

64244 
های فناوری ایجاد و توسعه زیرساخت

 اطالعات
95 969322 529419 239219 552612 245434 23346 

64644 
های تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان

 اداری
12 962334 122454 935922 923533 622123 133221 

 54351 95262 242191 224234 525292 246122 21 دیهای کاربرپژوهش 65144

 54264423 55922266 6932244 6223942 55232262 54223262 542 دیون و تعهدات 65644

 4 4 4 53632 4 224444 5 موارد پیش بینی نشده 65244

 52 1444 22222 33353 54151 32691 22 مدیریت عملکرد 65344

 4 29344 922329 922212 29344 225144 21 الکترونیکتوسعه خدمات شهرداری  62444

62544 
توسعه خدمات شهر الکترونیک )شهر 

 هوشمند(
1 93244 2644 93244 94562 2644 4 

 4 4 4 4 4 4 2 دیپلماسی شهری 62244

 4 4 4 4 4 4 5 توسعه زیرساختها توسط بخش خصوصی 62244

 4 4 4 4 9325144 223144 5 تملک اراضی و امالک 62144

 69935532 62234321 22251635 23551364 62234321 23551364 9911 جمع
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 (الیر ونیلی)مبالغ به م25مار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی بر حسب واحد در سال آ

 کد

 واحد
 تعداد نام واحد

اعتبارمصوب 

 نقد

اعتبارمصوب 

 غیرنقد

اعتبار 

ابالغی 

 نقدی

 هزینه نقد
رابالغی اعتبا

 غیرنقد

هزینه 

 غیرنقد

 6223224 6342441 321352 312325 5324252 262352 535 5 منطقه 5

 1622214 1692491 2445252 2446199 5965632 151322 596 2 منطقه 2

 9592332 9535654 263224 226692 352691 932916 543 9 منطقه 9

 2153641 2125393 5935115 5936531 5523269 153253 595 2 منطقه 2

 2323661 2314592 5494329 5499292 319222 935392 522 1 منطقه 1

 5932342 5932349 293222 293223 696339 234199 553 6 منطقه 6

 5591596 5533211 142111 112235 629525 262592 522 2 منطقه 2

 224322 264223 236426 155631 995411 563542 541 3 منطقه 3

 962231 935339 225914 264122 223632 955622 555 3 منطقه 3

 193293 123391 699143 639431 293421 922234 595 54 منطقه 54

 229242 221653 229212 122425 959229 269996 555 55 منطقه 55

 361545 5412932 641326 613552 631219 921223 593 52 منطقه 52

 5521329 5214626 659233 665332 233422 929333 543 59 منطقه 59

 333551 5423212 222293 235432 929526 265229 522 52 منطقه 52

 9534932 9242222 5222596 5999992 192335 633316 552 51 منطقه 51

 231269 232124 332422 344569 991225 226342 552 56 منطقه 56

 234212 323619 631249 244532 232523 242264 542 52 منطقه 52

 5929293 5932325 334241 5453233 193223 629256 593 53 منطقه 53

 5222934 5239213 5292263 5219233 126522 262432 543 53 منطقه 53

 332332 322224 5492326 5595336 239615 612534 525 24 منطقه 24

 325334 326236 216546 126222 124225 224552 546 25 منطقه 25

 9324992 2421239 669224 224152 5524223 911262 592 22 منطقه 22

 51124533 51623232 55392554 55322323 24534226 3652662 561 و عمرانی فنی معاونت حوزه 29

 5491423 5412464 5323423 5353345 5431324 5364564 99 و معماری شهرسازی معاونت حوزه 92

 4 4 4 4 4 4 2 دفتر شهردار تهران 26

 4 4 13326 32144 4 544444 54 شهرتهران ریزیو برنامه مرکز مطالعات 16

 4 5344 554252 553244 4 4 5 تهران شهرداری سازمان بسیج 69

 4 4 4 53632 56244 391344 23 ردیفهای متمرکز 63

 52 546326 263332 225352 529352 313216 29 ی و توسعه شهریحوزه معاونت برنامه ریز 24

 5252622 5112922 9263322 9162123 3265234 6232135 53 و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 25

 323263 5433293 2234316 9523221 2193232 3252543 552 شهری خدمات معاونت حوزه 22

 5336325 2433424 9314594 1693236 3452136 1655942 23 ترافیک و ونقلحمل معاونت حوزه 29

 4 4 66 5415 54124345 9232345 59 هماهنگی و امور مناطق معاونت حوزه 22

 323325 322923 5156153 5123132 5553426 5392222 13 وفرهنگی اموراجتماعی معاونت حوزه 21

 69935532 62234321 22251635 23551364 62234321 23551364 9911 جمع
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 میلیون ریال-)منابع(29-25خالصه بودجه سال های 

 کد

 شرح

 25سال 29سال

 درآمدها و درآمدها و
جمع 

 درآمدها و
 جمع درآمدها و درآمدها و درآمدها و

 منابع وصولی منابع وصولی منابع وصولی منابع وصولی منابع وصولی منابع وصولی

طبقه 

 بندی
 غیرنقدی دینق

نقدی و 

 غیرنقدی
 نقدی و غیرنقدی غیرنقدی نقدی

544444 
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 

 )درآمدهای مستمر(
99432222 91292429 63153261 93264312 96642156 26969224 

 2319662 126992 2222994 5233223 4 5233223 عوارض نوسازی 524344

 126931 4 126931 246252 4 246252 واریعوارض سالیانه خودروهای س 594244

 

سایر درآمدهای ناشی از عوارض 

 عمومی )درآمدهای مستمر(
95536123 91292429 66629122 93342223 96426532 22399259 

 2945621 224923 2465232 5124322 623232 362434 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 244444

 5532229 224923 322962 5492213 623232 913221 عوارض حذف پارکینگ 254244

 

سایر درآمدهای ناشی از عوارض 

 اختصاصی
149651 4 149651 5559399 4 5559392 

944444 
بهای خدمات ودرآمدهای موسسات 

 انتفاعی شهرداری
323526 226324 5412336 5543642 536322 5946226 

954544 
حق آسفالت ولکه گیری وترمیم 

 حفاری
233263 533912 223529 923629 543652 213231 

 

سایر بهای خدمات ودرآمدهای 

 موسسات انتفاعی شهرداری
193912 92152 121329 213323 33929 323565 

244444 
درآمدهای حاصله ازوجوه واموال 

 شهرداری
266622 2929332 3434153 9592232 52123225 24256153 

144444 
نهای کمکهای اعطایی دولت وسازما

 دولتی
596639 4 596639 4 4 4 

 92353222 22634532 3223164 22232435 92351933 3626632 اعانات و هدایا و دارائی ها 644444

224444 
عوارض و درآمدهای وصولی درحریم 

 استحفاظی شهرها
63112 4 63112 33655 4 33655 

 599241224 23943523 12936922 525342523 26235324 21222243 جمع درآمدها

 22132253 2465413 53129664 21946343 9113946 25222649 منابع 244444

 1222444 4 1225444 3433444 4 3433444 وامهای دریافتی 254444

 1556352 2465413 5411219 2533523 9113946 693322 فروش اموال شهرداری 224444

 55229346 4 55229346 52443265 4 52443265 سایر منابع 294444

 22132253 2465413 53129664 21946343 9113946 25222649 جمع منابع

 516234533 39924246 22353339 522255433 34425222 62563355 جمع درآمدها و منابع
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 میلیون ریال-)مصارف(29 -25خالصه بودجه سال های 

ی
طبقه بند

 

 شرح

 25سال 29سال

 نقدی

ی
غیر نقد

 

 نقدی

غیر
 

ی
نقد

 ازمحل اعتبارات 

جمع
 

 ازمحل اعتبارات

جمع
 

ی
جار

 

ی
ت و سرمایه ا

نگهداش
 

ی
جار

 

ی
ت و سرمایه ا

نگهداش
 

4 
بودجه هزینه ای جاری و 

 کمک هزینه ای جاری
53233199 4 53233199 944444 29962922 4 29952922 4 

54444 
مأموریت اجتماعی و 

 فرهنگی
5549333 4 5549333 4 5432133 4 5432133 4 

24444 
مأموریت حمل و نقل و 

 ترافیک
1245493 4 1245493 4 6425642 4 6425642 4 

 4 5952 4 5952 4 23532 4 23532 مأموریت خدمات شهری 94444

24444 
مأموریت ایمنی و مدیریت 

 بحران
5222253 4 5222253 4 5333261 4 5333261 4 

14444 
مأموریت شهرسازی و 

 معماری
4 4 4 4 4 4 4 4 

 4 52593211 4 52593211 944444 54365136 4 54365136 مأموریت خدمات مدیریتی 64444

4 
بودجه هزینه ای نگهداشت 

 و سرمایه ای
4 21299316 21299316 64213352 4 22251635 22251635 69935535 

54444 
مأموریت اجتماعی و 

 فرهنگی
4 9223152 9223152 1223915 4 2422522 2422522 2932122 

24444 
مأموریت حمل و نقل و 

 ترافیک
4 22546912 22546912 23249569 4 52335132 52335132 95231463 

 3452153 54332259 54332259 4 3224323 3331232 3331232 4 مأموریت خدمات شهری 94444

24444 
مأموریت ایمنی و مدیریت 

 بحران
4 625366 625366 933949 4 659923 659923 216552 

14444 
مأموریت شهرسازی و 

 معماری
4 5616913 5616913 5299226 4 2335326 2335326 2523222 

 56434621 2163222 2163222 4 59399236 3932522 3932522 4 مأموریت خدمات مدیریتی 64444

 69935535 62134449 22251635 29962922 64213352 69329934 21299316 53233199 جمع هزینه های مناطق، واحدها

 69935335 62134449 22251635 29962922 64213352 62512432 21299316 53229292 جمع هزینه ها موازنه با درآمدها
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 )میلیون ریال(25درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و اختصاص آن به اعتبارات جاری و عمرانی در سال 

 شرح کد
درآمدها و منابع 

 نقدیوصولی 

سهم اعتبارات 

 جاری

سهم اعتبارات 

 عمرانی

درآمدها و منابع 

وصولی غیر 

 نقدی

جمع درآمدها و 

 منابع وصولی

544444 
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 

 )درآمدهای مستمر(
93264312 22993624 52225232 23931456 63521324 

 2222994 4 2423132 222299 2222994 عوارض نوسازی 524344

 126931 4 126931 4 126931 عوارض سالیانه خودروهای سواری 594244

  
سایر درآمدهای ناشی از عوارض 

 عمومی )درآمدهای مستمر(
96342223 22522992 52262335 96426539 22399252 

244444 
درآمدهای ناشی از عوارض 

 اختصاصی
2465232 663913 4 4 2465232 

 322962 4 322962 4 322962 عوارض حذف پارکینگ 254244

  
سایر درآمدهای ناشی از عوارض 

 اختصاصی
5559392 663913 221129 4 5559392 

944444 
بهای خدمات ودرآمدهای موسسات 

 انتفاعی شهرداری
5543642 211312 619622 24215 5514919 

954544 
حق آسفالت ولکه گیری وترمیم 

 حفاری
923629 4 923629 24215 934222 

  
بهای خدمات ودرآمدهای سایر 

 موسسات انتفاعی شهرداری
213323 211312 949325 33292 323565 

244444 
درآمدهای حاصله ازوجوه واموال 

 شهرداری
9592232 5332923 5212353 52123225 59422923 

144444 
کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای 

 دولتی
4 4 4 4 4 

 95926923 22634532 9235222 2392596 3223164 اعانات و هدایا و دارائی ها 644444

224444 
عوارض و درآمدهای وصولی 

 درحریم استحفاظی شهرها
33655332 53222 23333 4 33655 

 551322343 24631521 22244513 94949222 512343642 جمع درآمدها

 22132253 2465413 53642114 4 53622222 منابع 244444

 1222444 4 1222444 4 1222444 وامهای دریافتی 254444

 1556352 2465413 5411219 4 5411219 فروش اموال شهرداری 224444

 55229346 4 55229346 4 55229346 سایر منابع 294444

 21563292 3522556 92526243 4 92521395 جمع منابع

 593243695 61233626 22656264 94949229 22353339 جمع درآمدها و منابع
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 روش ها و بهبود التیاداره کل تشک

 
 25اقدامات انجام شده در سال 

 نتیجه حاصل شده شرح اقدام انجام شده نام  واحد

 تشکیالت 

 نجام امور بازنگری در ساختار کالن شهرداری تهران -ا

 بررسی ساختارهای واحدهای سازمانی درمجموعه شهرداری -

 ستخدامی ارتقا پست های کارمندان تبدیل وضعیت ا-

 تصویب و ابالغ  تعدادی از ساختارهای بررسی شده 

 در مرحله تایید نهایی  طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری تهران - تحول اداری 

 مورد  51ابالغ  انجام امور مربوط به پست های ستاره دار )جانبازی(- بررسی و تدوین ضوابط استخدامی  

 قابل ارائه و مطالعه کلیه آمار و  اطالعاتتهیه و به روزرسانی - آمار و اسناد

 20-25های  تجد ید ساختار یا اصالح واحدهای سازمانی مختلف در سال

 عنوان
 تعداد پست

 25سال 29سال  20سال 

 - - 234 592و سامانه   5333بررسی ساختار سازمان بازرسی شهر تهران  ، سامانه 

 - - 12 ابالغ ساختار سازمانی اداره کل پشتیبانی

 23 - 524 ابالغ ساختار سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 - 914 - اداره کل منابع انسانی

 - 24 - اداره کل حریم

 - 23 - دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

 - 14 - اداره کل برنامه و  بودجه

 - 96 - اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری هماهنگی و امور مناطق

 - 25 - دبیرخانه ستاد مدیریت محله

 - 14 - کارشناسان اداره کل منابع انسانی

 94 - - اداره کل روابط عمومی و بین الملل

 23 - - ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران

 63 - - روابط عمومی مناطق

 211 121 262 جمع

 20-25ایجاد کد مکاتباتی در واحدهای سازمانی در سال 
 25سال 29سال  20سال  عنوان

    مشاور حقوقی شهردار تهران

    معاونت توسعه منابع انسانی

    شرکت برج میالد آسمان

    سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

    تعاونی مالی و اعتباری سازمان نوسازی شهر تهران

 20-25در سال  و نواحی آنهاگانه  55در خصوص پست های سازمانی مناطق  شدهیجادا کد پست تعداد
 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال  عنوان

 9 2522 2423 2449 گانه 22مناطق 

 4 2369 2369 9226 گانه 529نواحی 

 5 3492 3355 2223 جمع
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 20-25کمترین و بیشترین تعداد پست در نواحی در سال 
 تعداد پست منطقه سال

34 
 21 53منطقه   2ناحیه  53 -ه منطق 2ناحیه   -51منطقه  2ناحیه 

 93 1منطقه  2و  1،  9نواحی 

35 

منطقه  6ناحیه  1منطقه  6ناحیه   2منطقه  2و  2نواحی  9منطقه  9و 5نواحی  2منطقه   6ناحیه  5منطقه  54و6و 5نواحی 

 22منطقه  9ناحیه  53منطقه   1ناحیه  53منطقه  2و6و1و9ناحیه  56منطقه   6ناحیه   52
93 

 5ناحیه  – 6منطقه   2ناحیه  – 2منطقه   6ناحیه   -9منطقه   6و  2ناحیه  -2منطقه  5ناحیه  – 5منطقه   9و  2احیه ن

 5ناحیه  -52منطقه  2ناحیه  -51منطقه  2و  2و  5ناحیه  – 52منطقه  9ناحیه  – 52منطقه  2و  9و 2ناحیه  – 55منطقه 

 24منطقه  2و  6و 1و   2و 

25 

32 

منطقه  6ناحیه  1منطقه  6ناحیه   2منطقه  2و  2نواحی  9منطقه  9و 5نواحی  2منطقه   6ناحیه  5منطقه  54و6 و5نواحی 

 22منطقه  9ناحیه  53منطقه   1ناحیه  53منطقه  2و6و1و9ناحیه  56منطقه   6ناحیه   52
25 

 5ناحیه  – 6منطقه   2ناحیه  – 2منطقه   6ناحیه   -9منطقه   6و  2ناحیه  -2منطقه  5ناحیه  – 5منطقه   9و  2ناحیه 

 5ناحیه  -52منطقه  2ناحیه  -51منطقه  2و  2و  5ناحیه  – 52منطقه  9ناحیه  – 52منطقه  2و  9و 2ناحیه  – 55منطقه 

 24منطقه  2و  6و 1و   2و 

93 

 20-25کمترین و بیشترین تعداد پست در مناطق در سال 
 تعداد پست منطقه سال

34 
 564 52منطقه 

 226 5منطقه 

35 
 225 52منطقه 

 922 2منطقه 

32 
 569 53و56و52و2مناطق 

 243 22و53و2و9و2و5مناطق 

 25ابالغ ادارات کل و سازمان های مصوب شده در سال 
 تاریخ ابالغ تعداد پست عنوان

 9/2/32 94 اداره کل روابط عمومی و بین الملل

 2/2/32 23 ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران

 54/2/32 23 تغییرات ساختار مرکز مطالعات و برنامه ریزی 

 55/2/32 63 روابط عمومی  مناطق 

 80-25روند تغییرات واحدهای سازمانی شهرداری تهران در سال های 
 دبیرخانه ستاد دفتر مرکز سازمان اداره کل معاونت سال

34 3 22 53 52 5 - 9 

35 3 22 53 3 - 5 2 

32 3 21 53 2 5 5 5 

39 3 22 53 2 5 9 2 

32 3 23 53 2 2 - 2 

31 3 23 53 2 5 2 2 

36 3 91 24 9 2 5 2 

32 3 93 24 9 5 5 2 

33 3 25 24 2 2 2 2 

33 3 92 22 1 2 1 2 

34 3 92 22 1 2 1 2 

35 3 92 22 2 2 6 2 

32 3 96 22 2 9 2 2 



 حوزه معاونت برنامه ریزی،توسعه شهری و امور شورا

 592                                                                                                       ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                 س

 

 25اداری در سال برگزاری جلسات کمیسیون اصالح ساختار و تحول 
 مصوبات مورخ ردیف

5 95/2/32 

 تغییرات در ساختار اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی -5

 پست 524افزایش پست های اداره کل امور اجرایی شورای شهر تا سقف  -2

 پست در مشاغل کارگری شهرداری تهران144ارتقای تعداد  -9

 2پست مدیر  54و  1لی حراست کل شهرداری تهران با ایجاد دو پست مدیر تغییر در سازمان تفصی -2

روز و در صورت موافقت  21تشکیل کمیته ای مرکب از حراست کل ، اداره کل تشکیالت و آموزش و اداره کل منابع انسانی جهت تهیه ساختار حراست کل در  -1

 مورد تصویب قرارگیرد. .

 اری تهران ، به علت عدم حضور نماینده ذی ربط به جلسه آینده و مشروط به حضورنماینده مربوط موکول شد .پیشنهاد مرکز فعالیت های دینی شهرد -6

2 2/6/32 

 بررسی ساختار سازمانی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار .5

 تغییر عنوان معاونت خدمات شهری .2

ت شهری و اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری مقرر شد ،  اطالعات درخصوص درخواست های حوزه معاونت خدمات شهری در ارتباط با اداره کل خدما .9

 بیشتری از آن حوزه اخذ و موضوع در جلسه بعد با حضور معاونت محترم حوزه خدمات شهری مطرح گردد.

 جابه جایی اداره کل اجرائیات با یگان حفاظت از طریق اداره کل دفتر شهردار محترم اقدام الزم صورت پذیرد. .2

رای پست اء پست های ستاره دار جانبازی مورد موافقت قرار نگرفت و در خصوص واگذاری پست ستاره دار وفق قانون فقط به کسانی تعلق می گیرد که داارتق .1

 سازمانی نباشند.

و آموزش به عنوان معاون  کاربردی کمیسیون با ایجاد یک معاونت جدید در اداره کل تشکیالت -ضمن رعایت مفاد اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی  .6

 کاربردی  موافقت می نماید.-مدیرکل و رئیس موسسه آموزش عالی علمی

9 5/2/32 

 تصویب طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهران و ارسال به شورای اداری و استخدامی .5

 تصویب طرح ساختار کالن شهرداری تهران و ارسال به شورای اداری و استخدامی .2

ع انسانی و رسی نقاط قوت و ضعف  طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهران حداکثر تا یکماه از تاریخ این صورت جلسه توسط اداره کل مناببر .9

 اداره کل امور مالی و اموال  ضمن هماهنگی با مشاور طرح مذکور

ن و طرح ساختار کالن شهرداری تهران توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری برای گزارش دو پروژه طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهرا .2

 جناب آقای دکتر قالیباف ارسال گردد و  آمادگی مشاوران طرح های مذکور جهت ارائه طرح در حضور شهردار محترم تهران

 وزش و ارسال به استحضارشهردار محترم تهران .تهیه پیشنهاد سازمان ورزش طی گزارش کارشناسی که توسط  اداره کل تشکیالت و آم .1

 موضوع یگان حفاظت که مصوبه جلسه قبل بود ، مجدداً از دفتر شهردار تهران پیگیری گردد .6

2 2/55/32 

 در زیرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی« ستاد فعالیت های دینی و اقامه نماز»تشکیل  .5

کاربردی شهرداری تهران، از آنجا که مؤسسه مذکور از بودجه شهرداری تهران استفاده نمی نماید و به  -یمقررشد سازمان تفصیلی موسسه  آموزش عالی علم .2

 صورت هیأت امنایی اداره می شود. ساختار این مؤسسه پس از طرح و تصویب در هیأت امنا مورد تأیید قرار می گیرد.

 و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی جهت امور مالی. تغییر سه پست موجود در سازمان کارمندی اداره کل برنامه ریزی .9

 تغییر عناوین معاونت های اداره کل دفتر شهردار .2

 «معاونت توسعه منابع انسانی»به « معاونت حقوقی،شورا و مجلس»تغییر عنوان  .1

 «رامعاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شو»به « معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری»تغییر عنوان  .6

 «معاونت مالی و اقتصاد شهری»به « معاونت مالی و اداری»تغییر عنوان  .2

دفترهماهنگی و نظارت بر هیأت های »، «امور ایثارگران»، «رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی»، «ارزشیابی و کارگزینی مدیران»، «منابع انسانی»انفکاک ادارات کل  .3

با حفظ ساختار « معاونت مالی و اقتصاد شهری»از زیرمجموعه « شهر سالم»، «خدمات اداری شهر»کت های و شر« هسته گزینش»، «رسیدگی به تخلفات اداری

 «معاونت توسعه منابع انسانی»فعلی به زیر مجموعه 

معاونت برنامه »و « هریمعاونت مالی واقتصادش»با حفظ ساختار فعلی به ترتیب در زیرمجموعه « تدوین قوانین و مقررات»و « حقوقی»قرار گرفتن ادارات کل  .3

 «ریزی، توسعه شهری و امور شورا

 بدون تغییر در ساختار فعلی« مرکز ارتباطات و امور بین الملل»به « اداره کل روابط عمومی و بین الملل»تغییر عنوان .54

 «کمیسیون اصالح ساختار و تحول اداری»تعیین اعضای  .55

1 53/52/32 

به ادارات کل تدوین قوانین و  6/3/32مورخ  51996/32/254نت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره واگذاری پیگیری نامه ارسالی از معاو-5

 مقررات و تشکیالت و آموزش.

 «اداره کل تدوین قوانین و امور شورا»به « اداره کل تدوین قوانین و مقررات»تغییر عنوان -2

 اس در زیرمجموعه اداره کل تدوین قوانین و امور شوراافزایش  یک پست معاون و یک پست کارشن  -9

 موافقت با انتقال معاونت آموزش از اداره کل تشکیالت و آموزش به همراه پرسنل به زیرمجموعه معاونت توسعه منابع انسانی -2

 «اداره کل تشکیالت و بهبود روشها»به « اداره کل تشکیالت و آموزش»تغییر عنوان  -1

 را در زیر مجموعه معاونت توسعه منابع انسانی« ریزی و آموزشاداره کل برنامه»جاد پیشنهاد ای -6

 واگذاری پیگیری در خصوص پیشنهاد ذیحسابی طرحهای عمرانی، از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری -2

 کول شد.پیشنهاد مرکز ارتباطات و امور بین الملل به دلیل عدم حضور نماینده مربوط به جلسه بعد مو -3

 پیشنهاد سازمان بازرسی به دلیل عدم حضور نماینده مربوط به جلسه بعد موکول شد. -3
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 و امور شورا نیقوان نیاداره کل تدو

 

 

 88-25ی در سال های شنهادیپ حیطرح ها و لوا

 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  عنوان

 -2 64 65 13 16 22 می شهر تهرانبررسی، تهیه و ارسال لوایح به شورای اسال

 - 6 4 4 4 4 ارسال لوایح به شورایعالی استان ها

 2 56 51 53 22 56 بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح ها 

 - 4 4 23 23 53 تهیه و تنظیم آئین نامه ، دستورالعمل ، بخشنامه و اساسنامه

 

 88-25در سال های  و مقررات نیقوان حیو تنق یبازنگر

 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  نوانع

 5 242 241 592 524 61 بررسی بمنظور بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات

تشکیل جلسات کارشناسی جهت بررسی و بازنگری قوانین و 

 مقررات
91 514 513 564 562 5 

برگزاری یا شرکت در جلسات و همایش های مربوط به سیر 

 بازنگری قوانین و مقرراتتطورات و 
52 56 25 25 21 53 

 

 88-25در سال های  استعالمات

 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  عنوان

پاسخ به استعالمات در خصوص ضوابط و قوانین و مقررات 

 جاری
95 23 23 32 26 22- 

برگزاری یا شرکت در جلسات و کارگروه های تخصصی جهت 

 موضوعات استعالمبررسی به 
29 31 33 35 15 22- 

 

 88-25در سال های ی اسالم یمصوبات شورا

 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال 82سال  88سال  عنوان

پیگیری اجرای مصوبات ابالغی شورای اسالمی شهر تهران از 

 واحد های اجرائی
532 966 936 652 5423 62 

یسه شورای ارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئ

 اسالمی شهر تهران
546 246 243 221 234 544 
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 88-25در سال های ی اسالم یشورا تذکرات

 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال 82سال  88سال  عنوان

پیگیری تذکرات اعضای  شورای اسالمی شهر تهران از واحد 

 های اجرائی
4 4 4 4 569 - 

ئیسه شورای اسالمی ارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت ر

 شهر تهران
4 4 4 4 31 - 

 

 88-25در سال های ی اسالم یشوراپیگیری درخواست ها و شکایات مردمی ارجاعی توسط 

 درصد تغییر 25سال 29سال  20سال 82سال  88سال  عنوان

پیگیری تذکرات اعضای  شورای اسالمی شهر تهران از واحد 

 های اجرائی
4 4 4 4 533 - 

خ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورای اسالمی ارسال پاس

 شهر تهران
4 4 4 4 523 - 

 

 88-25در سال های  جلسات
 درصدتغییر 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  عنوان

 51 25 62 65 93 91 شرکت در جلسات شورای اسالمی شهر تهران

 24- 31 513 511 512 32 شرکت در جلسات کمیسیونهای تخصصی شورای اسالمی شهر تهران

 53- 592 562 523 593 23 تشکیل جلسات کارشناسی جهت بررسی طرح ها و تهیه لوایح

 4 2 2 2 2 2 برگزاری همایش مدیران حقوقی کالن شهر های کشور

برگزاری همایش مشترک کمیته حقوقی کالن شهر های کشور ،قضات 

 محترم دیوان عدالت اداری و نماینده قوه قضائیه
2 5 5 5 5 

4 

 92 36 61 62 12 16 شرکت در جلسات اداری )داخل اداره(

 5 522 524 593 591 526 شرکت در جلسات اداری )خارج از  اداره(

 

 88-25در سال های  انتشار و آموزش

 درصدتغییر 25سال 29سال  20سال  82سال  88سال  عنوان

نیک قوانین و بازنگری در ساب پرتال و بروز رسانی سامانه الکترو

 مقررات
19 62 32 32 31 56 

 99 3 6 1 14 23 آموزش قوانین و مقررات شهری به پرسنل و مدیران شهرداری) دوره(

 22- 9 59 25 53 53 تهیه کتاب ،جزوه ،بولتن و انتشار آن

 26- 51 23 22 21 53 ارتباط با رسانه ها )مصاحبه رادیویی،تلویزیونی ،مطبوعاتی و ....(

 

 88-25ی در سال های ر ادارامو
 درصدتغییر 25سال 29سال  20سال 82سال  88سال  عنوان

 1- 934 242 932 926 964 پیگیری تلفنی و حضوری

 3- 2291 2293 2556 2549 5336 نامه های صادره

 53- 5642 5329 5139 5126 5223 نامه های وارده

 4 1324 1339 1331 2232 2961 تایپ مکاتبات

 6- 5114 5619 5169 5223 5263 یبایگان

 25- 213 926 942 945 239 تشکیل پرونده ها
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 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری

 

 معاونت اطالعات مکانی
 25در سال (مکانی اطالعات معاونت) پشتیبانی تحت افزاری نرم های سرویس جدول

 نام نرم افزار
عملکرد سالیانه 

 Releaseتعداد 
 CTSسالیانه تعداد  عملکرد

عملکرد سالیانه 
 تعداد کاربر فعال

 outlook 952ارائه درخواست ازطریق  54 سامانه به روز رسانی اطالعات مکانی شهرداری تهران

 2144 ارائه درخواست از طریق کمیته تغییرات 6 سیستم آتش نشانی

 5244 2444 9 سامانه طرح تفصیلی

 144 _ 2 سامانه گزارشات رصد شهری

 51444روزانه  _ 5 سامانه نقشه تهران

 524 _ 5 سامانه موقعیت یابی آنی شهر تهران

 _ _ 4 اطلس کالنشهر

 _ _ 4 سامانه تصاویر ماهواره ای

 4 _ 51444 (SDIنظام اطالعات مکان مبنا )

 _ _ سرویس جدید 54 سرویس های ارائه شده به سیستم شهرسازی،بازدید ،مالی، حفاری و ...

 25معاونت اطالعات مکانی در سال  تولید اطالعات و سامانه
 نوع کار حجم کار انجام شده نوع فعالیت

 سامانه 52 نسخه جدید نقشه اینترنتی شهرداری تهران)نفرماه(

 سامانه 55 توسعه سامانه سامانه به روز رسانی اطالعات مکانی ، آموزش سامانه و رفع اشکاالت اعالمی)نفرماه(

 سامانه 2 اندازی سرویس مورد نیاز مناطق برای سامانه به روز رسانی اطالعات مکانی)نفرماه(د و راهتولی

 سامانه - توسعه و تکمیل نقشه نرم افزار راهیاب

 سامانه - توسعه و پشتیبانی گزارشات مکانی رصد شهری

 سامانه - توسعه و پشتیبانی گزارشات ماکت دیجیتال سه بعدی شهر تهران

 سرویس - تولید وب سرویس های مکانی جهت استفاده در سایر سیستم های سازمان )شهرسازی، مالی، بازدید، ...(

 سرویس - همکاری با شرکت پست و ارائه سرویس دوجانبه

 کیلومتر 54444 نمایش APIتهیه  -درجه معابرشهرتهران  964برداشت تصاویر 

 کیلومترمربع 914 شهر تهران( 22و25و3و2و6و1و2و9و2و5ده از سال قبل) تبدیل و تولید نقشه پایه مناطق باقیمان

 کیلومترمربع 114 تکمیل زمینی نقشه پایه شهر تهران

 کیلومترمربع 114 برداشت نام معابر و اماکن شاخص جهت گویاسازی  نقشه

 کیلومترمربع 244 ساخت سطوح و عوارضی نظیر پیاده رو،سواره رو و قطعات ملکی

 کیلومترمربع 244 مدل رقومی ارتفاعی شهر تهیه

 کیلومتر 5444 بروزرسانی شبکه معابر شهر تهران

 عدد 24444 بروزرسانی مستمر پارسل های شهر تهران

 کیلومترمربع 6244 5935-32تهیه و آماده سازی و بهره برداری تصاویرماهواره ای تهران و حریم 

 - - دهای تولید اطالعات مکانی برای سایر سازمانهاتهیه و تدوین دستورالعملها و استاندار

 25چاپ نقشه ها وکتب عمومی در سال 

 تعداد نسخ چاپ شده نوع نقشه

 5144 5932 راهیاب کتاب

 55444 گانه 22 مناطق نقشه تولید

 52144 جمع کل
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 25در سال موضوعی های نقشه جدول تولید

 نوع نقشه

 ماهیت

 مقیاس نقشه

 تحویل

ارتوگرافی نقشه ک

 شده

عکس 

 ماهواره ای

داده های خام 

 مکانی

فایل ارائه 

 شده

تعداد 

 پالت

   گانه جهت چاپ 22تولید نقشه مناطق 
 

2444-51444  
 

   فتومپ شهرداری مناطق
 

52444 
 

54 

   نقشه خدمات شهری
 

24444 
 

2 

  معاونت برنامه و بودجه سازمان -به محالت   34تفکیک آمار 
 

 
 

 
 

   5052444کارتوگرافی محور معابر جدید تهران درمقیاس 
 

52444  
 

   39تولید نقشه و کتاب راهیاب 
  

 
 

  تولید مرز بلوکهای آماری جدید شهر تهران
   

 
 

  کارتوگرافی نقشه های کتاب ارزش معامالتی امالک
   

 
 

  امالک صفحه بندی و تولید کتاب الکترونیکی ارزش معامالتی
   

 
 

  نقشه جدید تهران جهت استفاده مدیران
   

 54 

 شورای شهر 5024444نقشه 
     

94 

 تولید نقشه به سفارش دستگاه های خارج شهرداری
     

54 

 عاونت آموزشم 

 25عملکرد معاونت آموزش در سال  

 واحد کار حجم کار نام اداره عنوان فعالیت/ پروژه
 نوع فعالیت

 پروژه اریج

  نفردوره 934 کنترلنظارت و  برگزاری آموزشهای درون سازمانی
 

  نفردوره 544 نظارت و کنترل آموزش مدیران
 

  نفردوره 5544 نظارت و کنترل برگزاری دوره های مجازی
 

  نفردوره 595 نظارت و کنترل برگزاری سمینارهای تخصصی
 

 - - ظارت و کنترلن آموزش مجازی LMSراه اندازی سیستم 
 

 

  نفردوره 54612 نظارت و کنترل آموزش پایه
 

  نفردوره 229 نظارت و کنترل آموزش تخصصی
 

  نفر دوره 344 نظارت و کنترل کاربردی-پذیرش دانشجوی دانشگاه علمی
 

  جلد 2244 انتشارات تیراژ  کتب چاپ شده
 

  عنوان 1 انتشارات تعداد عنوان کتاب چاپ شده
 

  ریال 261326414 انتشارات مبلغ فروش کتاب
 

  ریال 232546314 انتشارات مبلغ فروش نقشه
 

  29-25های  جدول مقایسه ای نفر دوره برگزاری دوره ای آموزشی در سال

 درصد تغییر 25نفر دوره برگزاری دوره ها در  سال  29نفر دوره برگزاری دوره ها در سال  عنوان دوره

 3 54612 3349 پایه

 24- 229 5292 تخصصی

 21 934 941 کاربردی

 62- 544 266 مدیران

 23- 5544 5122 مجازی

 2- 52322 59291 جمع کل
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 معاونت شبکه و امنیت

  25در سال (امنیت و شبکه معاونت) پشتیبانی تحت افزاری نرم های سرویس جدول

 اداره نام سرویس )سیستم( ردیف
 تعداد کاربر سکو

 ویندوز وب
 

5 mail.tehran.iri 24452 * * سایت 

2 mail.tehran.ir 2224 * * سایت 

9 Active Directory سایت 
 

* 24452 

2 unified messaging lync 2454 سایت 
 

* 2344 

1 virtual private network (VPN) سایت 
 

* 949 

6 Vm Backup (Data Recovery) سایت 
 

* 2 

2 ESX Host سایت 
 

Linux 22 

3 Application Manager(Noc) مانیتورینگ * Linux 25 

3 Application Manager(Portal) مانیتورینگ * Linux 59 

54 Kiwi syslog 56 * * مانیتورینگ 

55 Nagios مانیتورینگ * Linux 51 

52 Solarwinds For Datacenter 22 * * مانیتورینگ 

59 DB For Solarwinds For Datacenter مانیتورینگ 
 

* 9 

52 Solarwinds For Fiber & Wireless 13 * * مانیتورینگ 

51 DB For Solarwinds For Fiber & Wireless مانیتورینگ 
 

* 9 

56 
SolarWinds For Monitoring Network 

Switches On Layer2 
 2 * * مانیتورینگ

52 Veeam Backup and Replication مانیتورینگ 
 

* 2 

53 Vm Backup (Data Recovery) مانیتورینگ * Linux 5 

53 Monitoring OpManager مانیتورینگ * Linux 29 

24 Network OpManager مانیتورینگ * Linux 22 

25 Internet Mars مانیتورینگ * Linux 59 

22 Mars Backup مانیتورینگ 
 

Linux 59 

29 External NRPE Nagios رینگمانیتو 
 

Linux 2 

22 Cacti مانیتورینگ * Linux 6 

21 SCOM 55 * * مانیتورینگ 

26 DataBase Server For SCOM مانیتورینگ 
 

* 2 

22 Storage Manager Profiler 55 * * مانیتورینگ 

23 Nagios Network مانیتورینگ * Linux 2 

23 Nagios External مانیتورینگ * Linux 2 

94 KnowledgeTree 22 * * مانیتورینگ 

95 External ESX Monitoring مانیتورینگ 
 

Linux 5 

92 Time Server مانیتورینگ * Linux 2 

99 Time Server 2 مانیتورینگ * Linux 2 

92 Antivirus امنیت 
 

* 56933 

91 Security Manager 6444 * * امنیت 

96 CA Server امنیت * 
 

91 

  53 29   جمع کل
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 25 در سال Mars( :امنیت مانیتورینگ)فعالیت های 

 High Medium Low تعداد حمله نوع حمله
حمله های 

 کنترل شده

درصد حمله های 

 کنترل شده

درصد حمله های 

 کنترل نشده

 2626 31612 523934 31293 62614 6394 511953 اینترنتی

 - - - - - - - اینترانتی

 2626 31612 523934 31293 62614 6394 511953 32جمع کل

 29-25سال های در مار تجهیزات تحت کنترل سیستمهای مانیتورینگآ

 درصد تغییر 25سال  29سال  )حاوی کلیه تجهیزات دیتاسنتر و شبکه ( Nagiosسیستم مانیتورینگ

 2 5252 5565 دارند( IPتعداد کل هاست ها )تجهیزاتی که در شبکه 

 2- 5192 5644 کل سرویس ها ی ارائه شده در دیتاسنتر تعداد

 درصد تغییر 25سال  29سال  تجهیزات دیتاسنتر Solarwindsسیستم 

 3- 2422 2622 ها و...(volumeتعداد کل اجزاء شبکه )نودها، اینترفیسها، 

 2 5232 5242 تعداد کل نود ها

 29-25سال های در  ( ( Nagiousشبکه تجهیزات و سرورها به دسترسی سطح گمانیتورن

 گروه های سرور
 (درصد)Availability (رصد)د Down Time تعداد سرور تحت کنترل

 درصدتغییر 25سال  29سال درصدتغییر 25سال  29سال درصدتغییر 25سال  29سال

DB 523 543 -56 4645 4642 524 33633 33639 -465 

APP 259 215 53 4649 4642 29 33632 33655 -3364 

switch & router 232 234 -9 5645 4662 -92 33635 33626 -3364 

security group 3 52 99 4642 4644 -544 33633 33636 -3364 

Os 932 244 5 4641 4652 222 33631 33623 -3364 

 3364- 33612 33626 22- 4633 5659 4 5293 5222 جمع

 25در سال شبکه های شاخص مانیتورینگ
 25اعالم شده در سال  Notificationتعداد  25اعالم شده در سال  Alertتعداد  Alertع نو

Host 2399 33255 

Service 2515 562435 

 35296 5524 سوئیچ های شبکه دیتا سنتر

 523133 2593 سوئیچ های مناطق

 232626 51962 جمع کل

 25در سالاداره مدیریت پایگاه داده ها 

 تعداد پایگاه داده تعداد سرویس تعداد سرور هنوع پایگاه داد
 تعداد پایگاه داده

 سایر عملیاتی

SQL Server 24 62 323 343 63 

Fox Pro 5 5 5 4 5 

Oracle 55 55 59 59 4 

Informix 2 22 592 2 591 

MY SQL 2 2 2 2 4 

 241 395 5496 542 36 جمع کل
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 25ان سالتا پایاداره مدیریت پایگاه داده ها 
 25تعداد سرویس ها تا پایان سال  25تعداد پایگاه داده تا پایان سال  25تعداد سرورها تا پایان سال  SQL Serverنسخه 

2444 5 95 5 

2441 6 22 6 

2443 52 531 59 

2443R2 15 621 22 

 62 323 24 جمع کل

 

 نوع درخواست

 25سال  29سال 

 تعداد درخواست
ده های تعداد پایگاه دا

 مرتبط
 تعداد درخواست

تعداد پایگاه داده 

 های مرتبط

 549 525 52 53 ایجاد پایگاه داده جدید

 523 623 22 24 بازیابی نسخه پشتیبان

 DDL 523 22 5933 63-تغییر ساختار داده ها 

 DML 55 2 512 93-تغییر محتوای داده ها 

 29 22 3 54 جایگزینی با نسخه پشتیبان

 Schema 5 5 6 2دریافت 

 25 554 2 2 دریافت نسخه پشتیبان

 DCL 53 52 532 32-دسترسی کاربر

 29 66 1 2 دسترسی حضوری

 2 52 2 2 رفع کندی سرویس

 651 2322 546 231 جمع

 25و  29اداره سایت مرکزی تا پایان سال  فعالیت 

 واحد نوع فعالیت
تعداد در پایان 

 29سال 

ایجاد یا 

 اضافه شده 

رده خارج از 

 شده

تحت پشتیبانی 

 25تا پایان سال 

رفع اشکال 

 شده

 2 226 55 2- 235 عدد تعداد سرورهای دیتا سنتر

 4 35 5 6- 33 عدد تعداد سرورهای آزاد دیتا سنتر

 4 3 4 3 4 عدد تعداد سرورهای سایت پشتیبان

 TB 5292611 549 256611 5522 551 میزان فضای ذخیره سازی سرورها

 4 24452 924 9226 66646 عدد د کاربران اکتیو دایرکتوریتعدا

 29-25های تا پایان سال  عملکرد پایه اداره شبکه 

 واحد نوع فعالیت

 25سال 29سال

ایجاد یا 

اضافه 

 شده 

از رده 

خارج 

 شده 

تحت 

پشتیبانی تا 

 پایان سال

رفع 

اشکال 

 شده 

ایجاد یا 

اضافه شده 

 32در سال

از رده خارج 

 شده در

 32سال

تحت 

پشتیبانی تا 

پایان 

 32سال

رفع اشکال 

شده در 

 32سال

تعداد نودهای شبکه شهرداری 

 تهران
- 52626 4 556222 114 2436 4 529343 33 

 Mb/s 4 4 534 534 4 4 534 534 پهنای باند اینترنت
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 29تا پایان سال  (WANعملکرد شبکه فراساختمانی ) 

نوع اتصال 

ساختمان به 

 داریشبکه شهر

 25تعداد ساختمان سال  29تعداد ساختمان سال 

نصب 

شده در 

 29سال 

از رده خارج 

شده در سال 

29 

تحت  

پشتیبانی تا 

 29پایان سال 

رفع اشکال شده در 

 29سال 

نصب شده در 

 25سال 

از رده خارج 

 25شده در سال 

تحت  پشتیبانی تا 

 25پایان سال 

رفع اشکال شده در 

 25سال 

 552 5553 9 36 539 5421 5 523 رادیو

 23 222 4 29 92 215 4 21 فیبر نوری

 4 32 4 2 5 39 4 5 کابل

 525 5223 9 529 226 5913 5 512 جمع کل

طریق فیبر و هم  ساختمان( بدلیل اینکه برخی ساختمان ها هم از  5913عدد بوده و جمع کل در جدول فوق )  5244تعداد ساختمانهای متصل به شبکه شهرداری  35در سال 

 ازطریق رادیو به شبکه شهرداری متصل هستند، مالک عمل نخواهد بود.

 برخی ساختمان ها هم از طریق فیبر و هم ازطریق رادیو به شبکه شهرداری متصل هستند

 25تا پایان سال  )اداره امنیت Token  ( عملکرد   
 25سال  پایانتحت پشتیبانی تا  Tokenاد تعد 25در سال  Tokenتعداد  29تا پایان سال  Tokenتعداد 

5925 522 5269 

 29-25های تا پایان سال  )اداره امنیت( عملکرد  آنتی ویروس

 نوع فعالیت
تعداد نسخه آنتی ویروس بروز 

 29پایان سال  درشده 
 25تعداد نسخه آنتی ویروس بروز شده در سال 

Update  542 933 سرور های آنتی ویروس 

Upgrade  65 522 سرور های آنتی ویروس 

Troubleshooting ( سرورهای آنتی ویروسClient- Server) 995 943 

 29-25های تا پایان سال  )اداره امنیت(  IPSعملکرد 
 درصد تغییر 25تعداد در سال  29تعداد در پایان سال  نوع فعالیت

 62 554344 63144 بررسی حمالت بر روی سرورها

block  کردنAttacker 32 22244 24244 ها 

 29-25های تا پایان سال )اداره امنیت(  Security Managerعملکرد 
 درصد تغییر 25تعداد در سال  29تعداد در سال  نوع فعالیت

 security Manager 15 96 -23نصب و راه اندازی سرور های 

Troubleshooting  سرورهایSecurity Manager 542 33 -52 

 2 215 291 در مناطق و سازمانها security Managerرهای اسکن سرو

 Security Manager 33 36 3با استفاده از  tehran.irاسکن سایت 

 Security Manager 36 36 4اسکن دیتا سنتر با استفاده از 

 25در سال  سایر عملکرد اداره امنیت

 25تعداد  در سال  نوع فعالیت

 FTP 525بارگذاری فایلها در 

 69 بر طرف نمودن مشکالت ویندوز و دامین افراد سازمان

 64 تهیه مطالب آموزشی جهت درج در پرتال امنیت

 25 مجالت و ...( -جدیدترین ویروس ها  -مقاله های آموزشی -به روز رسانی محتوای پرتال امنیت از جمله )اخبار

 security group 64ارسال ایمیل های اموزشی به کاربران  

Troubleshooting 521 سرورهای دیتاسنتر 

Troubleshooting ( سرورهای خاص مانندtehran.iri - tehran.ir- Mail- )... 36 اتوماسیون اداری و 

 2224 های مارس و مرتفع نمودن آنها Logبررسی 
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 معاونت مخابرات و الکترونیک
 25ل آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره با سیم تا پایان سا

 واحد شرح فعالیت
تحت پشتیبانی تا 

 29پایان سال 

ایجاد یا اضافه 

 25شده در سال 

از رده خارج شده 

 25درسال 

تحت پشتیبانی تا 

 25پایان سال 

رفع اشکال شده 

 25در سال

 2555 2236 4 932 2542 خط تعداد خطوط تلفن ثابت

 2532 51444 5444 4 56444 خط تعداد خطوط تلفن داخلی

 6233 52236 5444 932 53542 خط کل جمع

 25آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره بی سیم تا پایان سال 
نوع شبکه بی 

 سیم

تحت پشتیبانی تا 

 29پایان سال 

افزایش ظرفیت در 

 25سال 

Program  شده

 25درسال 

رفع اشکال شده در 

 25سال 

از رده خارج شده در 

 25سال 

تحت پشتیبانی تا 

 25پایان سال 

 234 51 592 515 4 141 ترانک

 5224 4 253 235 4 5224 مدار باز

 29-25های  آمار بی سیم های تحت پشتیبانی بتفکیک نوع تجهیز در سال

 نوع شبکه
 نوع تجهیز

 25 درسال تعداد 29تعداد در سال 
 دستی ثابت خودرو

 234 141 261 594 31 ترانک

 5224 5224 5265 542 242 مدار باز

 2264 2221 5226 292 232 مع کلج

 29-25در سال های  جدول تعداد پیامهای دریافتی

 درصدتغییر 25تعداد در سال  29تعداد در سال  واحد موضوع

 5- 25914 25194 پیام پیام های دریافتی شبکه ترانک

 21 59342 3641 پیام پیام های دریافتی شبکه مدار باز

 59 91212 95591 پیام جمع کل

 25آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره برق اضطراری تا پایان سال 

 واحد توان برق اضطراری
تحت پشتیبانی تا پایان سال 

29 

ایجاد یا اضافه شده در سال 

25 

تحت پشتیبانی تا پایان سال 

25 

 MW 55334 2331 52361 مجموع توان برق اضطراری

 113 14 143 دستگاه UPSتعداد 

 149 554 939 گاهدست تابلو برق

 234 24 214 حلقه چاه ارت

 211 51 224 ساختمان UPSتعداد ساختمان های دارای 

 25آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره تجهیزات ویژه تا پایان سال 

 25تحت پشتیبانی تا پایان سال  25ایجاد یا اضافه شده در سال  29تحت پشتیبانی تا پایان  نوع تجهیزات

 296 542 992 منیتی و مدار بستهتجهیزات ا

Voip 5295 5341 9996 

 129 23 151 تعداد مراکز پخش صدای اذان

 25آمار تعداد سخت افزارهای تحت پشتیبانی معاونت مخابرات تا پایان سال 

 25تحت پشتیبانی تا پایان سال  25افزایش ظرفیت در سال  29تحت پشتیبانی تا پایان سال  نوع سخت افزار

PC 25323 326 22311 

 2612 525 2156 پرینتر

 9211 12 9533 اسکنر

 22632 251 25323 مانیتور

 19265 5233 15622 جمع
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 معاونت آمار ، برنامه و بودجه
 معاونت آمار، برنامه و بودجه پشتیبانی تحت افزاری نرم های سرویس جدول

 CTSرد سالیانه تعداد عملک Releaseعملکرد سالیانه تعداد  نام نرم افزار ردیف
عملکرد سالیانه تعداد کاربر 

 فعال

 52356 296 9 اینترنت 5

2 SMS 9 529 5229 

9 Helpdesk 5 553426 25493 

 63332 9296 94 سامانه مدیریت کاربران 2

 9423 126 4 اطالعات و آمار مدیریت سامانه 1

 5439 553 4 تهران شهرداری اطالعات تحلیل سامانه 6

 نامحدود - 2 ساز گزارش سامانه 2

 نامحدود - 9 ها شاخص داشبورد 3

 6 سامانه مدیریت و کنترل پروژه 3
255 

2231 

54 MSProject Server 2454 5 532 

 293 - - (CRMسامانه مدیریت ارتباط با مشتری ) 55

 دایره برنامه ریزی و کنترل پروژه : -اداره طرح و برنامه 
 واحد عدادت شرح فعالیت

 - 5 راه اندازی پایلوت سامانه قراردادهای شهرداری در سازمان فناوری اطالعات

 - - تهیه گزارش مغایرت سامانه کنترل پروژه با سامانه فاینانس

 - 5 شهر شورای مصوب های پروژه بر نظارت سامانه سازی پیاده

 گزارش 5 اوری اطالعات(ساله دوم شهرداری )مربوط به فن 1تدوین اهداف کمی برنامه 

 گزارش 5 ساله دوم شهرداری )مربوط به فناوری اطالعات( 1تدوین احکام برنامه 

 گزارش 9 مناطق  ITراه اندازی نظام ارزیابی 

 گزارش 1 تهیه گزارش تایم شیت

 فقره 5 گانه )ارائه جهت تایید مدیریت محترم عامل( 22تهیه آئین نامه فناوری اطالعات مناطق 

 میلیارد ریال 2262 محاسبه قیمت تمام شده توافقنامه های عمرانی )جهت صدور گواهی انجام کار(

 تماس تلفنیMS Project Server 2552144 Ctsپشتیبانی از کاربران سیستم کنترل پروژه و 

 گزارش 54 تهیه گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه ها و اعتبارات سازمان

 گزارش 2 تهیه گزارش عملکرد سازمان

 دایره سیستم ها و تشکیالت : جدول تعداد مستندات تحت کنترل -اداره طرح و برنامه 
 تعداد مستندات موجود تعداد مستندات بازنگری شده تعداد مستندات ایجاد شده نوع مستندات

 62 94 9 روش اجرایی

 53 6 2 دستورالعمل

 923 56 94 فرم

 549 53 5 شناسنامه شغل

 6 5 9 آیین نامه

 2 5 2 استانداردها

 5 5 4 نظامنامه

 11 4 2 فرآیند

 5 5 4 توافقنامه سطح خدمت

 1 1 4 توافقنامه سطح عملیاتی

 133 35 21 جمع کل
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 25در سال دایره سیستم ها و تشکیالت سایر فعالیتها 

 واحد حجم کار نوع فعالیت

 مورد  22 تعداد شکایات بررسی شده 

 گواهینامه  5 و اخذ گواهینامه مرتبط  2443ویرایش  3445پیاده سازی ایزو 

 گواهینامه  5 و تاییدیه ممیزی مراقبتی  54451به روز رسانی استاندارد ایزو 

 فرآیند  CRM 2تعداد فرآیندهای پیاده سازی شده در 

 مورد  CRM 5144تعداد تماسهاجهت پشتیبانی و آموزش 

 مورد  CRM 264ی تعداد درخواستها و توسعه های مورد

 مورد  CRM 544ارائه دسترسی در 

 25در سال دایره بودجه  -اداره طرح و برنامه 
 واحد شده حجم کار انجام شرح فعالیت

 توافقنامه 92 تهیه و تنظیم و اصالحات بودجه و توافقنامه های  ساالنه

 فقره 9214 درخواست های کاال و تجهیزات

 فقره 2144 و غیر قراردادیدرخواست های وجه قراردادی 

 فقره 294 فرم های تعریف پروژه و  عقد قرارداد پیمانکاری و فروش

تهیه گزارشات شامل0 گزارشات عملکرد بودجه ای ماهانه و به  تفکیک توافقنامه ها و پروژه ها،تکمیل لوح فشرده و مستندات 

 درخواستی اداره کل مجامع ،شورای اسالمی شهر تهران و ...
 نفر ساعت 394

و تهیه گزارش توجیهی درخواست بودجه سازمان بر اساس اطالعات  32-32تهیه گزارش جامع بودجه سازمان طی سال های 

 33-32ساله  1
 نفر ساعت 214

 دایره قراردادها : 25گزارش مجموع قراردادهای پیمانکاری به تفکیک معاونت در سال -اداره امور حقوقی و قراردادها

 معاونت

عداد ت

قراردادهای 

 پیمانکاری

مبلغ کل 

قراردادها 

 )میلیون ریال(

تعداد 

 الحاقیه ها

مبلغ الحاقیه ها 

 )میلیون ریال(

مجموع مبلغ 

قراردادها و الحاقیه 

 )میلیون ریال(

 526234 4 2 526234 92 شبکه و امنیت

 4 4 4 4 5 آموزش

 62163 2592 25 61292 24 مخابرات

 92931 346 6 95133 22 نرم افزار

 21192 4 54 21192 25 آمار،برنامه و بودجه

 22926 4 2 22926 52 مالی و اداری

 55562 93 5 55526 22 حوزه مدیریت

 22235 4 4 22235 54 اطالعات مکانی

 923222 912223 26 926236 532 جمع

 25گزارش قراردادهای درآمدی )فروش( و تفاهمنامه ها در سال 
 مبلغ )ریال( ادتعد نوع قرارداد

 23926323696 53 فروش قرارداد

 4 2 نامه تفاهم

 25جدول فعالیتهای دایره حقوقی در سال -اداره امور حقوقی و قراردادها
 در جریان به ضرر سازمان به سود سازمان تعداد پرونده نوع پرونده

 3 4 55 55 حقوقی

 4 4 5 5 کیفری

 3 4 52 52 جمع کل
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 یره حقوقیفعالیتهای دا سایر
 25حجم کار انجام شده در سال عنوان فعالیت

 91 بررسی و پیگیری پرونده های حقوقی

 55 بررسی و پیگیری پرونده های کیفری

 254 فناوران( -رایانه شهر -جلسه های حقوقی )سازمان

 294 رایانه شهر( -فناوران -پرسنل -تعاونی -سازمانی -انجام مشاوره های حقوقی )قراردادی

 25عملکرد اداره تحقیق و توسعه در سال 
 25حجم کار در سال  واحد نوع فعالیت

 52 عدد حمایت از پایان نامه های دانشجویی

 9 عدد ارسال مقاالت دانشجویان به فصلنامه اقتصاد شهر و اطالع رسانی

 6 عدد ارسال مقاالت و پایان نامه ها برای جشنواره هفته پژوهش

 3 عدد یری شده کالنشهرهاتعداد مصوبات پیگ

 2 عدد تعداد مصوبات پیگیری شده کمیته پژوهشی مدیریت، برنامه ریزی و فناوری

 9 عدد تعداد جلسات کمیسیون فنی

 52 عدد تعداد موضوعات مورد پژوهش

 2 عدد تعداد طرحهای پژوهشی بررسی شده

 29-25عملکرد اداره آمار در سال 
 توضیحات واحد کار حجم کار نام شاخص

 5 جلد 35آمارنامه  شهرداری تهران در سال 

تکمیل و منتشر گردیدو به 35آمارنامه شهرداری تهران سال 

تمامی واحد های شهرداری و مراکزی مانند شورای شهر و 

مجلس و کالنشهر ها و دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی 

 ارسال گردید..در پرتال شهرداری نیز بارگذاری شده است

 5 جلد 35آمارنامه شهر تهران در سال

جلد چاپ و منتشر گردیدو به تمامی 5444آمارنامه در این.

مانند شورای شهر و مجلس و  واحد های شهرداری و مراکزی

سازمان ها  کالنشهر ها و دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی و

و ارگان های که به نحوی در ارائه خدمات به شهر تهران می 

 رسال گردیدا  باشند

 - - سامانه گزارش ساز 35پشتیبانی و بروز رسانی اطالعات سال 
مربوط به آمارنامه های شهر و شهرداری در  35اطالعات سال 

 سامانه وارد شده است

سامانه مانیتورینگ شاخص های  35پشتیبانی و بروز رسانی اطالعات سال 

 شهر وشهرداری
- - 

در سامانه  35اری سالبارگذاری  شاخص های  شهر و شهرد

 داشبورد شاخص ها

 - - توسعه و پشتیبانی پرتال آمار شهرداری تهران

رسانی آماری درراستای ایجاد یک پایگاه واحد ارتباطی و اطالع

های آماری در محیط و درگاه ورودی برای ارائه انواع سرویس

IT  های همچنین ایجاد بانک اسناد و گزارشات آماری از حوزه

 برداری از آنها ف و بهرهمختل

 عدد 16 پشتیبانی از زیرسامانه های تحلیل اطالعات
زیرسامانه فعال در سامانه تحلیل اطالعات  16در حال حاضر 

 وجود دارد

 زیرسامانه جدید طراحی شده است 24تعداد  32در سال  عدد 24 طراحی زیر سامانه های جدید در سامانه تحلیل اطالعات

 عدد 94 انه های موجود سامانه تحلیل اطالعاتتوسعه زیرسام
زیرسامانه از سامانه های جدید توسعه  94تعداد  32در سال 

 پیدا کرده اند

 فقره 9 جمع آوری اطالعات عملیات عمرانی و نگهداشت

عملیات عمرانی بزرگراه های مناطق +  نظارت بر الیروبی انهار 

مانهای در حال و مسیل ها + بازدید از حصار کارگاهی ساخت

ساخت +جمع آوری آبهای سطحی و استمرار کیفیت لکه 

 گیری هندسی

 39و  32استقبال از بهار  -32استقبال از مهر نوبت 9 طرح های فوریتی



 سالنامه آماری شهرداری تهران 

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                        520

 

 25جدول آمار صورتجلسات انجام کار در سال-اداره هماهنگی و امور مشتریان 
 مع کلج سازمانها و شرکتها ادارات ستادی مناطق نام معاونت

 213 234 21 292 شبکه

 524 63 15 4 نرم افزار

 264 91 61 564 مخابرات و تجهیزات

 69 56 55 96 آمار، برنامه و بودجه

 2 9 5 9 اطالعات مکانی

 52 4 52 4 مدیریت

 5225 249 531 699 جمع کل

 آمار درخواستهای دایره اکانتینگ  –اداره هماهنگی و امور مشتریان 

 یتعداد کاربران/دسترس سامانه فیرد تعداد کاربران/دسترسی نهساما ردیف

5 Active directory 24452 56 4 ها( کلتی)موتورس میعوارض خودرو قد 

2 dial-up 14 52 5249 امالک درآمد وب 

 22 و مقررات نیقوان 53 52356 اینترنت 9

 32 جامع رفاه 53 2935 آرشیو شهرسازی 2

 232 ه تعرفهمحاسب 24 245 آموزش 1

 53 ینذر فرهنگ 5229 25 ( (smsپیام کوتاه ) 6

 5212 کارگران یسامانده 22 525 امور رسانه ای 2

 243 سامانه پسماند 29 134 بازدید یکپارچه 3

 22 سامانه جامع اداره کل بانوان 22 5213 تایید لحظه ای قبوض 3

 5344 کیسامانه طرح تراف 21 23 دکلهای مخابراتی 54

 3 سامانه استعالم پست 26 322 ردیاب خودرو 55

 CRM 291 22 559 زنان سرپرست خانوار 52

 56 سعادت خانواده )رهسا( یسامانه رهنما 23 51634 شهرسازی تحت وب 59

 3 نگیاکانت 23 5222 عوارض خودرو تحت وب 52

  553346  جمع 93 گزارش مالی مناطق 51

 دایره عملیات  –اداره هماهنگی و امور مشتریان 
 واحد شمارش تعداد نوع عملیات نوع فعالیت اصلی

 اسکن و پویا نگاری

 برگ 9262661 امالک و مستغالت

 پرونده 93444 حراست

 اطالعات توصیفی 59323 )شیت نقشه ( 91922)پرونده (  55323 کمیسیون ماده پنج

 24444روزانه  2521253 گانه 22برداشت از بانک ها و انتقال به مناطق  وصول الکترونیکی

 33 تعداد بازدید از آرشیو الکترونیکی
گانه حراست و  22مورد از مناطق 

 1کمیسیون ماده 

 25جدول آمار تجهیزات تحویلی توسط سازمان به مشتریان در سال

 نوع تجهیزات
 توافقنامه  و فروش موردی

 جمع کل
 فروش موردی پشتیبانی سخت افزار تامین تجهیزات

PC 691 594 523 926 + مانیتور 

 25 2 4 53 اسکنر

 529 65 1 22 پرینتر

 23 61 2 55 لپ تاپ

 322 213 536 299 جمع کل
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 آمار درخواستهای دایره مدیریت ارتباط با مشتریان -اداره هماهنگی و امور مشتریان 
 تعداد درخواست پشتیبانی گروه سیستم

 5253 گروه شبکه

 1566 ارگروه سخت افز

 235 گروه مخابرات

 Accounting 6535گروه 

 9544 گروه اتوماسیون اسناد اداری

 23132 گروه اطالعات شهری

 24296 گروه سیستم های اداری

 59961 گروه مالی

 5242 گروه مدیریت خدمات انفورماتیک

 5132 گروه مدیریت شهری

 32422 جمع کل

 معاونت نرم افزار
 25 سال پایان تا پشتیبانی معاونت نرم افزار تحت های سرویس جدول

 نام سرویس ردیف
 بستر اجرایی

 حوزه
 Releaseتعداد 

 25در سال 
 Applicationتعداد 

 موبایل وب ویندوز

 2 91 اینترنت      سامانه حمل و نقل  و آرم طرح ترافیک 9

 1 12 اینترنت      سامانه بلیط الکترونیکی 5

 5 - اینترنت      نی )خودرو و موتور سیکلت(معاینه ف 2

 2 15 اینترنت      عوارض خودرو و موتورسیکلت 2

 - - اینترنت      سامانه اتوماسیون اداری 2

 6 2 اینترنت      سامانه نیم رخ محالت6 هم اندیشی و پژوهشگران 2

 - - رنتاینت      محتوای الکترونیک آموزش مدیریت و راهبری پرتال 2

 5 2 اینترنت      افزار نظام پیشنهاداتنرم 8

 1 21 اینترنت      نرم افزار همراه شهرداری تهران 2

 5 96 اینترنت      مدیریت پسماندهای ساختمانی 90

99 
پرداخت الکترونیکی عوارض )نوسازی و کسب و پیشه و کیوسک و 

 دکل های مخابراتی(
     2 15 اینترنت 

 5 9 اینترنت      امانه تعرفه دفاترس 95

 2 25 اینترنت      سامانه های فوریت شهری و نظارت همگانی 92

 5 54 اینترنت      فرهنگی )اتاف(-سامانه هوشمند ارزیابی تأثیرات اجتماعی 92

 2 5 اینترنت      24ساماندهی اطالعات اصناف کیوسک و بند  92

 5 5 اینترنت      ف خودروساماندهی اطالعات اصنا 92

 5 54 اینترنت      نام جشنواره مشکاتسامانه ثبت 92

 23 52 اینترنت      خریداری شده DNNابزارهای  98

 2 23 اینترانت     تدوین بودجه 92

 2 55 اینترانت      سامانه مدیریت کاربران  50

 1 93 اینترانت      سیستم جامع شهرسازی 59

 9 25 اینترانت      سیستم جامع رفاه و گردشگری 55
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 25 سال پایان تا پشتیبانی معاونت نرم افزار تحت های سرویس جدول

 نام سرویس ردیف
 بستر اجرایی

 حوزه
 Releaseتعداد 

 25در سال 
 Applicationتعداد 

 موبایل وب ویندوز

 5 34 اینترانت      مدیریت نشر 52

 9 94 اینترانت      ای مربوط به میادین میوه و تره بارسامانه ه 52

 - - اینترانت   LMS   سیستم نرم افزار  52

 5 1 اینترانت   EMIS   افزار سیستم نرم 52

 2 - اینترانت      موتور جستجوی خبری 52

 9 22 اینترانت      آرشیو الکترونیکی اسناد 58

 5 6 اینترانت      سمینارها سیستم مدیریت همایش ها و 52

 52 - اینترانت      بازدید-سامانه جامع درآمد امالک 20

 2 25 اینترانت      سامانه امالک مستغالت 29

 5 5 اینترانت      سامانه آرشیو الکترونیکی انتصابات 25

 5 − اینترانت      سامانه ارزیابی نواحی شهرداری تهران 22

 52 566 اینترانت      ع منابع انسانیسیستم جام 22

 5 2 اینترانت      سامانه یگان حفاظت شهرداری تهران 22

 2 3 اینترانت      سیستم جامع امور حقوقی )قراردادها( 22

 5 3 اینترانت      کانون نخبگان بسیج 22

 5 5 اینترانت      سامانه طرح اکرام ایتام 28

 9 52 اینترانت      ات اداریهیئت رسیدگی تخلف 22

 2 23 اینترانت      سامانه جامع امور ایثارگران 20

 5 29 اینترانت      سامانه مدیریت و نگهداری دیتاسنتر و پایگاه داده ها 29

 5 23 اینترانت      سامانه مالقات مردمی با شهرداران منطقه 25

 1 2 نترانتای      سامانه های مرتبط با مدیران  22

 - - -      سیستم جامع تاکسیرانی 22

 - - -      مکاتبات دعاوی حقوقی 22

 - - -      کتابخانه دیجیتال 22

 - - -      سیستم جامع بهشت زهرا و متوفیات  22

 - - -      راه اندازی سیستم جامع عالی شرکت واحد اتوبوسرانی 28

     - 9 52 سیستم جامع مالی 22

 - - -      یکپارچه سازی پرداخت های الکترونیکی شهرداری 20

 - - -      سرویس های پایه 29

 9 11 اینترانت      های مربوط به بانوانسرویس 25

 9 56 اینترانت      قوانین و مقررات)شورای شهر( 22

 2 14 اینترانت      سامانه جشنواره ساب پرتال 22

 9 53 اینترانت      ه  جشنواره های شکوفاسامان  22

 - - -      دریافت کمک های مردمی در حوادث غیرمترقبه 22

 - - -      سیستم جامع باغ کتاب 22

 - - اینترانت      سامانه اشتراک خرید نشریات همشهری 28

 - - اینترانت      سامانه ارزیابی نواحی شهرداری تهران 22

 5 2 اینترانت     ه حفاری تحت ویندوزسامان 20

 - - اینترانت      امور مجامع -سیستم بودجه  29

 5 51 اینترنت      نذر فرهنگی 25

 5 25 اینترانت      سامانه فعالیتهای مرکز مداخله در بحران)رهسا( 22

 - - - 9 20 5 جمع کل
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 25تهران در سال جدول تعداد کلیک سرویسهای اینترنتی پرتال شهر 
 تعداد کلیک در سال نام سرویس ردیف

 3512 5333-نظارت همگانی 5

 625 سامانه مکاتبات مردمی 2

 54936 شناسایی مدیران شـــهری 9

 4 592 -مردمی ثبت درخواستهای 2

 11929 خدمات کارتهای شناور 1

 33949 ثبت نام طرح ترافیک سالیانه 6

 6333 کسیرانیمدیریت ثبت اطالعات تا 2

 913 ثبت اطالعات ناوگان حمل و نقل بار 3

 254 ریزی سفر سازمان اتوبوسرانیبرنامه 3

 54122 درخواست طرح ترافیک روزانه/هفتگی 54

 2692 سامانه مشاوره سالمت 55

 3162 مناقصات شهرداری تهران 52

 3232 آمار و اطالعات شهر تهران 59

 612 ستگانو حکم بازنش  فیش حقوقی 52

 2599 های حقوقیپیگیری پرونده 51

 91322 دفاتر خدمات الکترونیک شهر 56

 93912 سامانه جستجوی اموات بهشت زهرا 52

 154 مجموعه قوانین و مقررات شهرداری 53

 92352 فهرست برندگان خوش حسابی 53

 92222 سامانه استعالم لحظه ای قبوض 24

 11 ض خودروپرداخت الکترونیکی عوار 25

 22 پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی 22

 55134 راهنماى شهرسازى 29

 24243 ای امالکقیمت منطقه 22

 222 استعالم پرونده ماده صد 21

 92 مشاهده آخرین وضعیت پرونده شهرسازی 26

 33162 سامانه سهمیه مهندسین ناظر 22

 22965 سامانه استعالم پروانه و گواهی ساختمان 23

 155293 جمع کل
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 جدول عملکرد کلی پرتال اینترنتی و اینترانتی

 نوع پرتال
تعداد ویزیت در شش 

 25ماهه اول سال 

تعداد ویزیت در 

 25پایان سال

رتبه در سایت 

Alexa.com  در

 پایان سال

تعداد اخبار 

 درج شده

تعداد اخبار 

 مشاهده شده

 51223621 21393329 524 5269 245292 (Tehran.irپرتال شهروندی ) 

 5224252 52445159 - 255441 51449429 (Tehran.iriپرتال داخلی ) 

 

 جدول ساب پرتال های اینترنتی
 25تحت پشتیبانی در سال 25ایجاد شده در سال 29تعداد ساب پرتال اینترنتی تحت پشتیبانی تا پایان سال 

232 14 122 

 جدول ریز عملکرد ساب پرتال ها

 25اصالح شده در سال 25ایجاد شده در سال وضوع ساب پرتالنام/م

  محیط زیست -ایمینی -سامانه بهداشت
 

  51ترافیک منطقه 
 

  شرکت شهربان و حریم بان
 

  اداره کل تشخیص وصول)اداره کل درآمد(
 

  پرتال عربی مرکز مطالعات
 

  توسعه منابع انسانی
 

  پردیس سینما
 

  مه ریزی توسعه شهریمعاونت برنا
 

  ستاد اقامه نماز شهرداری
 

  پرتال جشنواره پژواک
 

  معاونت نظارت شورای شهرداری
 

 گردشگری مجازی
 

 

  اداره ارزشیابی مدیران
 

 5 52 جمع کل
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 دفاتر خدمات الکترونیک شهر

 

 
 25نی شهرسازی و معماری در سال آمار عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه پروانه های ساختما

 تعداد خدمات

 234461 بازدید

 21314 بازدید  مجدد

 25494 بررسی خالف

 233329 پیش نویس پروانه

 922222 ثبت درخواست

 215392 چاپ پروانه

 22153 چاپ عوارض صدور نظارت فنی

 222352 چاپ عواض صدور پروانه

 295322 دستور نقشه

 244361 کنترل نقشه مجدد

 262693 5/2444نقشه 

  25عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه گواهی های ساختمانی در سال 
 تعداد خدمات

 292135 بازدید

 292342 بازدید  مجدد

 964246 بررسی خالف

 96 پیش نویس پروانه

 225622 پیش نویس گواهی

 123542 ثبت درخواست

 221234 چاپ عوارض صدور نظارت فنی

 936112 چاپ گواهی

 922243 5/2444نقشه 

 25عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه گواهی های ساختمانی در سال 
 تعداد نوع درخواست

 212922 بالمانع ناحیه

 23345 پایان کار صوری

 152523 پایان کارآپارتمانی

 123126 پایان کارساختمان

 59365 23پایان کارقبل از

 2126 دیدپایان کارساختمانتم

 145223 عدم خالف
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 25عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه پروانه های ساختمانی در سال

 تعداد نوع درخواست

 54254 ابطال

 52225 اضافه اشکوب

 5246 اضافه اشکوب وتوسعه

 2325 پروانه تعمیرات

 51341 پروانه ساخت

 522223 پروانه ساختمان

 9126 بدیلت

 243392 تخریب ونوسازی

 93225 تعویض مهندس

 3422 تغییرات

 256234 تغییرنقشه پروانه

 56225 توسعه بنا

 

 20-25تشکیل پرونده مهندسان حقیقی در سال های  اصالح و عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه 
 درصد تغییر 25سال  29سال  شرح

 556 6316 9256 تعداد

 

 29-25ملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه ثبت اطالعات کارگران سازمان میادین در سال های ع
 درصد تغییر 25سال  29سال  شرح

 29 51299 3329 تعداد

 

 25تعداد دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران به تفکیک مناطق در سال 
 تعداد دفاتر مناطق منطقه تعداد دفاتر مناطق منطقه

5 3 52 2 

2 55 59 2 

9 2 52 6 

2 55 51 6 

1 55 56 1 

6 2 52 9 

2 6 53 2 

3 9 53 2 

3 2 24 1 

54 9 25 9 

55 1 22 2 

 526 جمع
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 سازمان حمل ونقل ترافیک
 

 

 92-29 یدر سال ها کیعملکرد سازمان حمل و نقل تراف

 29سال  21سال 29سال 92سال  عنوان فعالیت
درصد 

 تغییر

 -100 0 1 1 2 نظارت بر احداث  و توسعه پاركينگ روباز ،طبقاتي و مکانيزه)عدد(

 1133 113 211 191 101 ()عدد( BRTها و طراحي حمل و نقل عمومي)توسعه پايانه ها،ايستگاهها پهلو گاه 

 1133 113 211 191 101 )دستگاه(BRTاحداث و توسعه پايانه ها ، ايستگاهها پهلو گاه ها و 

 -11 10000000 00100000 10100000 12000000 هزينه جهت ارتقا فرهنگ عبور ومرور)هزار ريال(

 2 1000 900 1000 1110 اصالح هندسي معابر)مورد(

 -100 0 0200 3200 3100 اث ديوار صوتي)مترمربع(احد

 0 11900 11900 0000 3100 ها)مترمربع( بزرگراه حاشيه موجود در شده نصب صوتي ديوارهاي مساحت

 11 1200 1110 100 210 جزيره ايمني موجود)مورد( 

 -23 10300 13000 1100 - مناسب سازي معابر جهت معلوالن و جانبازان )نقطه(

 1 3310000 3212000 1910000 2100000 ت برخط كشي معابر سطح شهر تهران)مترطول(نظار

ساماندهي حمل و نقل شهري 3ايمن سازي و بهسازي مسير ويژه 

 اتوبوس)كيلومتر(
10 101 11332 11033 19 

 2 12000 11010 9913 9100 مديريت و نظارت بر ترافيک ساكن حاشيه اي پاركبان)فضاي پارک(

 132 203 01 00 110 مکانيزه ترافيک3 نصب و نظارت دوربين هاي تصويري)عدد(كنترل 

نظارت بر نصب تجهيزات ايمني و ترافيکي )رفلکتور،گل ميخ ، سرعت گير 

 الستيکي و ...()عدد(
10000 10000 92000 100000 9 

نظارت بر نصب و نگهداري  انواع جانپناه و ايمني وگاردريل در سطح 

 رطول(بزرگراهها)مت
03000 00000 100000 133000 10 

نظارت برنصب و نگهداري تابلوي شناسائي و تعيين مسير)دكل هاي دروازه اي، 

 كنسولي ، صليبي و ...()متر مربع(
3000 3000 1091 1000 10 

 -11 100 191 31 90 توسعه زير ساخت مخابراتي فيبر نوري)كيلومتر(

 21 901 011 322 110 زيرساخت فيبر نوري موجود)كيلومتر(

 نصب و نگهداري عالئم  ايمني و راهنمائي و رانندگي 

 )سرعت كاه آسفالتي()مترمربع (
000 1000 1000 1920 039 

 

 29-21آمار فعالیت های اداره کل مهندسی ایمنی و ترافیک سال 
 درصد تغییر 29سال  21سال  عنوان فعالیت

 1030 11033 11332 ( )كيلومتر(BRTاحداث و توسعه خطوط اتوبوس هاي تندرو )

 1133 113 211 )تعداد( BRTاحداث ايستگاه هاي 

 11 1200 1110 جانپناه ايمني عابر پياده موجود )تعداد(

 311 13 1 )تعداد( BRTنصب پل هاي عابر پياده در خطوط 

 0 11900 11900 ديوار صوتي موجود حاشيه بزرگراه ها
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 92-29 یدر سال ها کیترافعملکرد سازمان حمل و نقل 

 درصد تغییر 29سال  21سال 29سال 92سال  عنوان فعالیت

 11 31 11 10 13 پل عابرپياده مکانيزه موجود)دستگاه(

 311 13 1 20 19 پل عابرپياده روگذر)دستگاه(

 100 1 0 0 0 پل عابر پياده زيرگذر)دستگاه(

 -00 130 310 210 210 احداث جزاير ايمني عابرين پياده)عدد(

 -01 113 1030 1310 3399 موتورسيکلت ترخيص شده)دستگاه(

 -0 1090 2033 3201 1131 موتورسيکلت موجودي انبار)دستگاه(

 -100 0 192303 292330 13123 درآمد حاصله از نگهداري موتورسيکلت)هزار ريال(

 0 29000 23091 19213 10112 تعدادكل جاي پارک حاشيه اي )تحت پوشش و غير(

 12 2121 1093 391 100 تعداد خودپرداز پارک موجود)دستگاه(

 12 10000 11103 9100 9100 تعداد جاي پارک)دستگاه خود پرداز(

 2 12000 11010 9913 0012 تعداد جاي پارک)پاركبان(

 1 11001 12310 9300 10113 درآمد حاصله كارت پارک)ميليون ريال(

 

 29-29 یدر سطح شهر تهران در سالها موجود یها نگیآمار پارک

 پارکینگ سال

 ظرفیت)دستگاه( مساحت)مترمربع( تعداد

 خصوصی
متعلق به 

 شهرداری
 خصوصی

متعلق به 

 شهرداری
 خصوصی

متعلق به 

 شهرداری

90 

 1212 303 101329 21310 0 1 طبقاتي

 232 220 1932 10112 1 1 روباز

 1303 323 109191 11939 11 2 جمع

       مکانيزه 

91 

 1212 303 101329 21310 0 1 طبقاتي

 232 220 1932 10112 1 1 روباز

 1303 323 109191 11939 11 2 جمع

 130  3200  1  مکانيزه 

92 

 1212 303 101329 21310 0 1 طبقاتي

 232 220 1932 10112 1 1 روباز

 1303 323 109191 11939 11 2 جمع

 130  3200  1  مکانيزه 
 

 98-29طول معابر شهر تهران در سال های 
 29سال 21سال  29سال  92سال  99سال  98سال  98سال  واحد عنوان قلم

 1شامل : معابر شرياني درجه )1طول معابر شرياني درجه 

 (موجود در محدوده شهري
 110 110 110 122 291 299 299 لومتريك

 يانير شرشامل: معاب)طول معابر شرياني فرعي

 (2درجه 
 300 300 300 313 331 319 319 لومتريك

 111 101 330 31231 309 103 103 كيلومتر بزرگراه ها -طول شبکه معابر

  302  302  129 201 230 100 100 لومتريك رمپ ولوپ-طول شبکه معابر

 1012  1133  1390 1330 1309 1319 1319 لومتريك يمعابر جمع و پخش كنند محل
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 21-29گانه در سال های 99آمارفعالیت های معاونت های ترافیک مناطق  
 درصد تغییر 29سال  21سال  عنوان

 -11 393 013 مورد اصالح هندسي

 خط كشي

 -11 9311 19101 كيلومتر محوري

 13 112302 113232 بلوک عابر پياده

 32 2939 2003 ايستگاه ايستگاه اتوبوس

 102 13193 10039 عدد انواع نوشتار،فلش 

 نصب و نگهداري پل هاي عابر پياده
 -100 0 32 دستگاه نصب

 -33 313 003 دستگاه تعمير و نگهداري

 نصب،بازسازي و نگهداري چراغ هاي راهنمايي و رانندگي
 1 130 129 تقاطع نصب

 -23 2391 1102 تقاطع تعمير و بازسازي

 ي و رانندگينصب و نگهداري عالئم ايمني و راهنماي
 11 101131 130020 عدد نصب

 11 230101 133101 عدد تعمير و نگهداري

 نصب و نگهداري تابلوهاي شناسايي و تعيين مسير
 -0 9131 10323 متر مربع نصب

 -1 11139 11019 متر مربع تعمير و نگهداري

 نصب و نگهداري انواع جانپناه ايمني و گاردريل
 0 101009 101301 متر طول نصب

 -20 300010 031300 متر طول تعمير و نگهداري

نصب و نگهداري سرپناه هاي ايستگاه هاي اتوبوس 

 شركت واحد
 -11 139 319 دستگاه نصب

 223 13312 3313 نقطه  همسطح سازي و احداث معابر جهت معلولين و سالمندان

 نرده گذاري در اطراف ميادين و تقاطع ها و رفوژ معابر

 و نگهداري()نصب 

 203 211020 31301 متر طول نصب

 02 91110 10103 متر طول تعمير و نگهداري

 احداث و تکميل و تجهيز شهرک آموزش ترافيک
 0 1 1 شهرک احداث

 900 10 1 شهرک تعمير و نگهداري

 0 1 1 ساختمان  احداث و تکميل ساختمان راهنمايي و رانندگي

 يانه و توقفگاهاحداث و توسعه و ساماندهي پا
 -32 0 21 پايانه احداث

 29 30 11 پايانه تعمير و نگهداري

 طراحي و احداث پياده راه
 100- 0 032 كيلومتر احداث

 -100 0 1 كيلومتر طراحي

 مسير ويژه دوچرخه

 00- 11 31 كيلومتر طراحي مسير

 02- 12 31 كيلومتر احداث مسير

 1 22133 211 تركيلوم  طول مسيرهاي شبکه دوچرخه

 03 133 02 عدد تعداد خانه دوچرخه موجود

 13 3000 1399 عدد تعداد دوچرخه

 10 111 220 مورد مطالعات انجام شده سال جاري توسط مشاور

 احداث پاركينگ

 طبقاتي

 100- 0 0 پاركينگ)ساختمان( تعداد پاركينگ احداث شده جديد

 100- 0 1102 واحد)فضاي پارک( تعداد فضاي پارک

 احداث پاركينگ

 مکانيزه

 -13 13 12 پاركينگ)ساختمان( تعداد پاركينگ احداث شده جديد

 -90 133 1331 واحد)فضاي پارک( تعداد فضاي پارک

 احداث پاركينگ

 همسطح

 -10 11 11 پاركينگ تعداد پاركينگ احداث شده جديد

 03- 1190 11011 واحد)فضاي پارک( تعداد فضاي پارک

 يت پاركبانوضع
 293 102 33 محور تعداد محور هاي تحت پوشش

 33  19013 11321 عدد فضاي پارک تعداد فضاي پارک
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 ( ترمینالها)  مسافربری  های پایانه سازمان

 

 
 92-29 یعملکرد پایانه جنوب در سال ها

 درصدتغییر 29سال  21سال  29سال 92سال عنوان

 وضع موجود پايانه)هزار مترمربع(

 0 111 111 111 111 ل مساحت پايانهك

 0 30 30 30 30 سطح زيربنا

 100 133 - - 10 مساحت قابل توسعه

 100 030 0 12 330 مساحت در دست ساخت

 0 030 030 030 030 مساحت فضاي دفاتر اداري

 تعاوني وسرويس ها)تعداد/دستگاه(

 0 20 20 20 20 تعاوني هاي مسافربري

 0 130 130 119 110 يرانيسرويس هاي تاكس

 -039 1933 2113 2003 - سرويس هاي اتوبوس

 0 3 3 0 0 پمپ هاي گازوئيل سوخت رساني)تعداد(

 سفرها)تعدادسفر(

 -130 00132 01133 01031 00139 كل سرويس هاي انجام شده)هزار سفر(

 -130 00132 01133 01232 - سفرهاي كشوري

 0 0 0 1030 - سفرهاي خارج ازكشور

 مسافري)ميليون نفر(

 -033 1131 1331 1331 1331 كل  مسافرين  سفرهاي انجام شده

 -031 031 032 032 031 كل  مسافرين  وارد شده به پايانه

 -031 031 032 032 031 كل  مسافرين  خارج شده از پايانه

 02 3 232 232 232 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

 0 0 0 031  ارج ازكشورمسافرين خ
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 92-29 یعملکرد پایانه غرب در سال ها
 درصدتغییر 29سال  21سال  29سال 92سال عنوان

 وضع موجود پايانه)هزار مترمربع(

 0 310 310 310 310 كل مساحت پايانه

 0 1230 1230 1230 1230 سطح زيربنا

 - - - - 133 مساحت در دست ساخت

 0 030 030 030 030 ريمساحت فضاي دفاتر ادا

 تعاوني وسرويس ها)تعداد/دستگاه(

 3- 31 31 33 31 تعاوني هاي مسافربري

 0 133 133 130 130 سرويس هاي تاكسيراني

 11- 2131 2330 2033 - سرويس هاي اتوبوس

 سوخت رساني)تعداد(
 0 9 9 9 10 پمپ هاي بنزين

 0 10 10 10 3 پمپ هاي گازوئيل

 فر(سفرها)تعدادس

 2- 113133 110030 119031 121133 كل سرويس هاي انجام شده)هزار سفر(

 2- 1112 110131 110139 - سفرهاي كشوري

 11- 11300 11232 13190 - سفرهاي خارج ازكشور

 مسافري)ميليون نفر(

 1- 1031 1030 1032 1039 كل  مسافرين سفرهاي انجام شده

 1- 931 933 931 039 كل  مسافرين وارد شده به پايانه

 1- 931 933 931 039 كل  مسافرين خارج شده از پايانه

 93 330 233 233 231 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

 13 0322 0319 0311 - مسافرين خارج ازكشور

 

 92-29 یعملکرد پایانه  شرق در سال  ها
 درصدتغییر 29سال  21سال  29سال 92سال عنوان

 وجود پايانه)هزار مترمربع(وضع م

 0 12 12 12 12 كل مساحت پايانه

 0 3 3 3 3 سطح زيربنا

 - 0 0 0 0 مساحت در دست ساخت

 0 033 033 033 033 مساحت فضاي دفاتر اداري

 تعاوني وسرويس ها)تعداد/دستگاه(

 1- 10 19 10 10 تعاوني هاي مسافربري

 0 111 111 110 110 سرويس هاي تاكسيراني

 0 102 102 190 - سرويس هاي اتوبوس

 0 3 3 3 3 پمپ هاي گازوئيل سوخت رساني)تعداد(

 سفرها)تعدادسفر(
 1- 11931 13132 19330 31131 كل سرويس هاي انجام شده)هزار سفر(

 1- 11931 13132 19330 - سفرهاي كشوري

 مسافري)ميليون نفر(

 11- 031 032 031 039 كل  مسافرين  سفرهاي انجام شده

 12- 133 331 3321 331 كل  مسافرين  وارد شده به پايانه

 12- 133 331 3321  كل  مسافرين  خارج شده از پايانه

 33 130 131 131 133 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده
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 92-29یدر سال ها یعملکرد پایانه بیهق

 درصدتغییر 29سال  21سال  29سال 92سال عنوان

 0 111 111 111 111 كل مساحت پايانه ضع موجود پايانهو

 0 033 033 033 033 سطح زيربنا )هزار مترمربع(

 
 - 0 0 0 232 مساحت در دست ساخت

 
 0 03101 03101 03101 0 مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس 

 ها)تعداد/دستگاه(

 0 0 0 0 0 تعاوني هاي مسافربري

 0 1 1 1 1 اخل شهريآژانس هاي مسافري د

 0 100 100 113 113 سرويس هاي تاكسيراني

 33 103 300 190 - سرويس هاي اتوبوس

 سفرها)تعدادسفر(

 1- 21130 22339 22031 191 كل سرويس هاي انجام شده)هزارسفر(

 1- 21333 22133 21031 - سفرهاي كشوري

 13- 1100 1202 1003 - سفرهاي خارج ازكشور

 )ميليون نفر(مسافري

 0- 139 332 332 331 كل مسافرين سفرهاي انجام شده

 10- 139 231 231 231 كل مسافرين وارد شده به پايانه

 10- 139 231 231 231 كل مسافرين خارج شده از پايانه

 01 131 033 033 033 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

 0 0301 0301 0301 - مسافرين خارج ازكشور

 

 )مبالغ به میلیون ریال( 29 پایانه ها درسال  یلیست پروژه ها

 عنوان پروژه ردیف

 واقعی

 هزینه انجام شده

درصد 

پیشرفت 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اعتبار مصوب فیزیکی

 99 23130 20/12/92 01/01/92 303000 توسعه و بهسازي پايانه غرب 1

 90 21313 20/12/92 01/01/92 213000 توسعه و بهسازي پايانه جنوب 2

 12 1320 20/12/92 01/01/92 03000 بهسازي پاركسوارهاي اقماري )نيمه متمركز( 1

 01 0001 20/12/92 01/01/92 203000 ساماندهي و توسعه پايانه هاي درون شهري 3

 1 33039 20/12/92 01/01/92 1303000 احداث و توسعه پايانه جديد شرق 1
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 ین مدیریت و نظارت برتاکسیرانسازما
 

 

 21-29شهر تهران به تفکیک نوع خودرو در سال  یآمار تعداد ناوگان تاکسیران

          نوع تاکسی                         

 نوع  خودرو
 پروتون پراید سمند هیوندا پژو رنو پیکان

انواع 

 ون
 سایر

 جمع 

 29سال

 جمع

 21سال

 00913 00913 101 0 123 0123 10939 120 13230 10 0090 سواري

 0011 0011 0 0011 0 0 0 0 0 0 0 ون

 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 - 00939 101 0011 123 0123 10939 120 13230 10 0090 92جمع سال

 00939 - 101 0011 123 0123 10939 120 13219 10 0090 91جمع سال 

 - - 110 0000 123 0100 10020 133 12901 00 11002 90جمع سال 

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درصد تغيير

 - 100 031 9 031 11 23 031 33 031 11 91درصد به كل در سال 

 - 100 031 9 031 11 23 031 33 031 11 92درصد به كل در سال 

 

 29-29شهر تهران به تفکیک طول عمر در سال یآمار تعداد ناوگان تاکسیران

 19-12سال 2-19سال  9 -2سال  ینوع تاکس
سال به  12

 باال
 29جمع  21جمع 29جمع

 00130 00913 00913 1009 0033 11113 21031 سواري

 0000 0011 0011 0 0 3901 10 ون

 1212 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 00010 00939 00939 1009 0033 32099 21111 92جمع سال 

 - 00939 - 1302 1113 11903 11110 91جمع سال 

 00010 - - 1101 1990 9003 33302 90جمع سال 

       20 33 10 29- درصد تغيير

 

 29-29تعداد قبوض صادر شده نسبت به کل تاکسی هادر سال های 

 شرح
تعداد کل قبوض صادر شده تخلفات 

 تاکسی ها
 تعداد کل تاکسی ها

 00010 11101 90سال

 00939 32010 91سال

 00939 33201 92سال 

 0 133 درصد تغيير
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 29-29 یها شهر تهران به تفکیک نوع سوخت در سال یآمار تعداد ناوگان تاکسیران

 نوع تاکسی

 29سال  21سال  29سال 

تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت
تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت
تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت

 دوگانه سوز تک سوز وزدوگانه س تک سوز دوگانه سوز تک سوز

 10000 20013 00913 10030 20030 00913 11900 13101 00130 سواري

 0 0011 0011 0 0011 0011 119 3910 0000 ون

مسافر بر 

 شخصي
1212 1212 0 0 0 0 0 0 0 

 10000 20001 00939 10030 20002 00939 13093 23031 00010 جمع 

 

 29-29 یها در سال دوره های آموزشی رانندگان تاکسی

 29سال  21سال  29سال  شرح

 نام دوره آموزشی
تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع نفر 

 ساعت

       0100 1 0100 آموزش مديريت بحران

آموزش رانندگان سرويس 

 مدارس
2000 2 3000 1030 2 3093 1001 3 21003 

آموزش قوانين و مقرات 

 راهنمايي ورانندگي
1100 1 1100 310 2 1203    

اخالق حرفه ايي ورانندگي 

 تدافعي
10000 1 10000 131 2 010    

    0000 3 2000    آموزش ايمني تاكسيرانان

    200 2 100    آموزش اطفاء حريق

          آموزش گردشگري

 21003 3 1001 13290 12 3139 33000 0 10000 جمع
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 29-29ی درسال هاتاکسیرانی سازمان  یواحد ها   یعملکرد مقایسه ا

 29سال  21سال 29سال عنوان
 درصد تغییر

21-29 

 درصد تغییر

29-21 

ی )مورد(
ت اجرای

حوزه معاون
 

 39- 13 1120 2309 2202 شهرشناسي

 100- 91- 0 013 0003 تحويل خودرو

 12 1 39300 33131 32010 و تعويض كارنامهصدور، تمديد 

 100- 91- 0 013 0003 معرفي به شماره گذاري

شیا پیدا شده 
واحد ا

)تعداد(
 

 21- 1- 100 210 231 اشيا پيدا شده تحويلي به سازمان

 00 101 122 31 21 اشيا پيدا شده تحويل داده شده به صاحبان

 31- 21- 31 101 230 اشيا بال صاحب

وا
ی ها )مورد(

س
ت وجرائم تاک

خلفا
ی به ت

ی ورسیدگ
حد بازرس

 

 1 12- 10031 10120 19000 رسيدگي به شکايات

 0 13- 1912 1021 2111 نقل و انتقاالت

 0 13- 1023 931 1111 راننده غير مجاز

 11 11- 1112 2031 1110 عدم اعتبار كارنامه

 0 9- 12112 11132 12303 اخذ تعهد كتبي

 3 1- 1123 1210 1200 تعهد  رسمياخذ 

 - - - - - كشيک

 23- 11- 120 320 391 توقف در پاركينگ

 19 21- 301 130 320 نصب تزئينات غير مجاز

 11- 1 110 101 131 عدم سوار  نمودن مسافر

 10 11- 1139 2001 1100 عدم نصب تاكسيمتر

 11 11- 191 103 230 خطي سوار كردن )نارنجي(

 0- 10- 2311 2330 2930 فعاليت خارج ازخط )خطوط(
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 29-29مسافر جابجا شده در ناوگان تاکسیرانی و تعداد شرکت خصوصی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی در سال 
 درصد تغییر 29سال  21سال 29سال عنوان

 0 1399302100 1399302100 1001319221 مسافر جابجا شده در ناوگان تاكسيراني)نفر(

 -030 23 23 23 (شركت خصوصي تحت نظارت سازمان تاكسيراني)تعداد

 0 1390 - - تعويض كاتاليست هاي تاكسي )دستگاه (

 0 30 30 30 تعداد پايانه هاي تاكسيراني درون شهري )تعداد (

 

 (13)تبصره  یرانیو تاکس یاتوبوسران -کمک دولت به حمل و نقل عمومی 

 عنوان کمک
 29سال  21سال 29سال 92سال 

 یافتیدر مصوب دریافتی مصوب دریافتی مصوب دریافتی مصوب

 0  13  110  112  تعداد سمند جايگزين شده )دستگاه(

 0  0  0  3  تعداد پرايد جايگزين شده )دستگاه(

 0  320  3301  1121  و روآ جايگزين شده ) دستگاه( 301تعدادپژو  

 0  0  0    ون ) دستگاه(

ي واگذار شده به بخش خصوصي تاكس

 )دستگاه(
 2100  023  0  0 

 

 سال ساخت )تعداددستگاه( کیشهر تهران به تفک یرانیو نظارت بر تاکس تیریتحت پوشش سازمان مد یها یتاکس

 دوگانه سوز بنزین سوز جمع سال ساخت

13-33 111 111  

30-03 1132 1111 20 

00 312 312  

00 219 219  

09 223 223  

00 1031 1031  

01 2103 2101 1 

02 1920 1910 10 

01 1930 1933 3 

03 1393 2010 1300 

01 0093 1110 1933 

03 11301 1933 9110 

00 10010 1223 0012 

00 11100 30 11121 

09 3333 10 3310 

90 0029 0 0029 

91 300 0 300 

92 0 0 0 

 10000 20001 00939  جمع
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 تهران وحومه یاتوبوسران شرکت واحد
 

 29-29در سال های  تحت نظارت یبوسران یسازمان مین یبوس ها ینیمقایسه میانگین طول عمر م

 نوع

 29سال  21سال  29سال 

 تعداد
 1تا 

 سال

تا  1

10 

 سال

10 

 11تا 

 سال

بيش از 

11 

 سال

 تعداد
 1تا 

 سال

تا  1

10 

 سال

10 

 11تا 

 سال

بيش 

 11از 

 سال

 تعداد
 1تا 

 لسا

تا  1

10 

 سال

تا  10

11 

 سال

بيش 

 11از 

 سال

 121 0 0 0 121 129 0 0 0 129 130 0 0 0 130 بنز

 102 20 10 0 210 121 11 1 0 111 23 12 2 0 130 ایویکو

 301 0 0 1 303 001 0 0 1 003 1120 0 0 0 1120 فیات

 1 1 1 120 120 0 1 1 111 110 0 1 2 3 0 سایر

 909 21 21 121 1133 1111 12 3 113 1201 1101 11 3 3 1332 جمع

 

 92-29از سال  نظارت تحت یبوسران یمشخصات سازمان مین

 29سال  21سال  29سال  92سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 0 13 13 13 30 تعداد خطوط داخل شهري سازمان ميني بوسراني تحت نظارت ) خط(

 031 320 323 330 033 لو متر(طول مسير خطوط سازمان ميني بوسراني تحت نظارت )كي

 -11 1133 1201 1332 902 تعداد ميني بوس سازمان ميني بوسراني تحت نظارت ) دستگاه(

 0 0 0 0 39 تعداد اتوبوس هاي تحت پوشش سازمان ميني بوسراني تحت نظارت ) دستگاه(

 جابجايي مسافر ناوگان ميني بوس راني سازمان ميني بوسراني تحت نظارت

 يون نفر() ميل
01 0131 0331 0030 1 

 

 )مترمربع(92-29در سال های ی ناامکانات  اتوبوسر

 29سال  21سال  29سال  92سال عنوان

 0 0 0 0 مساحت فضاي سبز

 01901 01901 01901 01901 مساحت فضاي اداري

 213011 213011 213011 213011 مساحت فضاي تعميرگاهي غير مسقف

 91132 91132 91132 91132 مسقف مساحت فضاي تعميرگاهي

 0000002 0000002 0000002 000002 مساحت تعميرگاهي توقفگاهي
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 92-29در سال های  تهران یخالصه وضعیت شرکت واحد اتوبوسران

 درصد تغییر 29سال  21سال  29سال 92سال  عنوان بخش

ی
اتوبوسران

 

 0 19 19 19 19 تندرو اتوبوسراني)كيلو متر( 1طول خط 

 12 293 231 231 101 تندرو اتوبوسراني)دستگاه( 1ناوگان خط 

 0 1931 1931 1931 1931 تندرو اتوبوسراني)كيلو متر( 2طول خط 

 2 213 210 291 110 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 2ناوگان خط 

 0 1333 1333 1333 1333 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 1طول خط 

 -11 121 130 130 131 اتوبوسراني) دستگاه(تندرو  1ناوگان خط 

 3 2230 22 22 1130 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 3طول خط 

 9 121 111 111 30 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 3ناوگان خط 

 0 939 939 0 0 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 1طول خط 

 -1 01 03 0 0 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 1ناوگان خط 

 1 1030 1031 1031 1031 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 0طول خط 

 -1 111 110 110 110 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 0ناوگان خط 

 0 1030 1030 1030 0 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 10طول خط 

 0 30 30 30 0 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 10ناوگان خط 

 30 921 321 101 201 ن( اتوبوسراني) دستگاه(آرتيکوليت)دو كابي

ن
شاخه ناوگا

 

 0 3310 3331 3913 0030 ناوگان كل ) دستگاه(

 -1 2130 2313 1100 1133 ناوگان شركت واحد)بليطي( ) دستگاه(

 2 3031 1991 1139 1102 ناوگان بخش خصوصي ) دستگاه(

 0 0 0 200 322 ناوگان واحدگشت ) دستگاه(

 0 3310 3331 3913  تگاه(جمع)دس

ط
شاخه خطو

 

 1 132 131 112 110 تعداد خطوط خصوصي) خط(

 1 201133 1910   طول خطوط خصوصي ) كيلومتر(

 -3 02 01 111 110 تعداد خطوط عمومي ) خط(

 -1 901 912 1121 1111 طول خطوط عمومي ) كيلومتر(

 2 1039 1030 10 10 متوسط طول خطوط عمومي) كيلومتر(
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 )ادامه(92-29در سال های  تهران یخالصه وضعیت شرکت واحد اتوبوسران

 درصد تغییر 29سال  21سال  29سال 92سال  عنوان بخش

سافر
ی م

جابه جای
 

 130 1329 1322 1310 131 كل جابه جايي مسافر ) ميليارد نفر(

 030 130112 101012 120301 130100 جابه جايي مسافر بخش عمومي )هزار نفر(

 0 0 03131 01100 0990 جابه جايي مسافر واحد گشت )هزار نفر(

 332 330100 311190 132030 301113 جابه جايي مسافربخش خصوصي )هزار نفر(

 133 10033 10130 90 91 كل جا به جايي مسافر ماه ) ميليون نفر(

 030 31009112 31012020 33000000 31000000 جابه جايي مسافر بخش عمومي ) نفر مسافر ماه(

 0 0 - 311020 039021 جابه جايي مسافر واحد گشت ) نفر مسافر ماه(

 031 11011020 11200211 33090103 19332031 جابه جايي مسافربخش خصوصي ) نفر مسافر ماه(

 230 0191330 0191113 0110010 3931902 جابه جايي مسافرسازمان نظارت ) نفر مسافر ماه(

سافر 
ط هزینه هر م

متوس

ک سفر
در طول ی

 

متوسط هزينه هر مسافر در طول يک سفربخش 

 عمومي ) ريال(
3311 1301 3111 10303 31 

ت 
ل ساع

ک

کارکرد
 

 -13 9103993 10099932 11013109 11003039 كل ساعت كاركرد بخش عمومي ) ساعت(

طول عمر
 

)سال(
 

 -131 333 331 1 330 اتوبوس هاي بخش عمومي

 1933 331 131 130 230 اتوبوسهاي بخش خصوصي

ی 
ت ها

شرک

ی
ص

صو
خ

 

 0 10 10 20 23 تعداد شركت خصوصي ) شركت(
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 29شرکت واحد )بخش عمومی( در سال یمقایسه میانگین طول عمر اتوبوس ها

 سال 12تا  19 سال 19تا  2 سال 2تا  تعداد نوع اتوبوس
 12بیش از 

 سال

میانگین طول 

 عمر

 23310 23 0 0 0 23 102بنز

 0310 0 13 10 2 01 بنز 111

 0 0 0 0 0 0 ولوو

 0 0 0 0 0 0 101تک كابين 

 BRT 210 0 210 0 0 3شهاب 

 21 2 0 0 0 2 230ايکاروس

 0 0 0 0 0 0 اسکانيا

 0311 0 0 00 2 90 رنو شهاب خودرو گازسوز

 9 0 0 10 0 10 رنو شهاب خودرو ديزل

 0 0 0 0 0 0 گازسوز 310بنز 

 22 2 0 0 0 2 200ايکاروس 

 0 0 0 0 0 0 ايکاروس سه كابين

 0301 0 0 301 0 301 مان گازسوز

 0 0 0 0 0 0 اشکودا

 0 0 0 0 0 0 ورنو300بنز 

 9319 0 2 301 0 301 ديزل310بنز 

 0 0 0 0 0 0 101بنز

 0310 0 0 0 0 0 مگاترانس

 0 0 0 0 0 0 آكيا ديزل

Young Man 200 200 0 0 0 3 

King Long 001 001 0 0 0 1331 

 0 0 0 0 0 0 زانگ تانگ

 0 0 0 0 1 1 ساير

 3313 20 13 1311 910 2130 92جمع /ميانگين سال 

 333 31 19 1323 910 2313 91جمع /ميانگين سال 
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 29شرکت واحد )بخش خصوصی( در سال   یمقایسه میانگین طول عمر اتوبوس ها

 سال 12بیش از  سال 12تا  19 سال 19تا  2 سال 2تا  دتعدا نوع اتوبوس
میانگین طول 

 عمر

 0 0 0 0 0 0 102بنز

 0301 0 1 122 0 121 111بنز

 0 0 0 0 0 0 ولوو

 0 0 0 0 0 0 101تک كابين 

 BRT 0 0 0 0 0 0شهاب 

 0 0 0 0 0 0 230ايکاروس

 1303 0 0 100 210 110 اسکانيا

 333 0 0 330 101 931 رنو شهاب خودرو گازسوز

 1303 0 0 03 200 203 رنو شهاب خودرو ديزل

 1333 0 0 111 101 313 گازسوز 310بنز 

 0 0 0 0 0 0 200ايکاروس 

       ايکاروس سه كابين

 0313 0 0 191 0 191 مان گازسوز

 0 0 0 0 0 0 اشکودا

 0 0 0 0 0 0 ورنو300بنز 

 0302 0 0 393 100 003 ديزل 310بنز 

 0 0 0 0 0 0 101بنز

 0310 0 0 03 0 03 مگاترانس

 0 0 0 0 0 0 رنوشهاب

 1323 0 0 13 201 210 آكيا )گازوئيل(

 1 0 0 0 11 11 آكيا )گازسوز(

 3321 0 0 12 100 112 ميدل باس

 1 0 0 0 10 10 زامياد ديزل

 1313 0 0 0 110 110 زانگ تانگ

 3313 0 9 2100 1310 3101 92جمع /ميانگين سال 

 1301 0 3 1092 2091 1991 91جمع /ميانگين سال 

 دستگاه اتوبوس ميدل باس نيز در بخش خصوصي محسوب گشته است . 112*تعداد 
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 )نفر(92-29 یتعداد پرسنل شاغل در سیستم اتوبوسرانی شهری در سال ها

 29سال  21سال  29سال 92سال نوع استخدام
درصد تغییر سال 

21-29 

ییر درصد تغ

 21-29سال 

 -3 11- 9200 9013 11292 12203 رسمي

 0 - 0 0 0 0 پيماني

 0 100- 0 0 11 113 قراردادي

 -1330 13- 1 3 0 1 روزمزد

 

 92-29 یاتوبوس های تحویلی بودجه سال ها

 29سال  21سال  29سال 92سال  نوع اتوبوس

 0 0 0 0 مگاترانس

 0 0 0 0 شهاب ديزل

 0 0 0 0 شهاب گاز سوز

 0 0 0 100 ديزل 310

 0 0 0 0 111ديزل 

 0 0 0 0 111گازسوز 

 0 0 0 0 310گازسوز 

 0 0 0 210 اسکانيا ديزل

 0 0 0  زامياد ديزل

 0 2 113 12 آكيا ديزل

 0 0 0 11 آكيا گازسوز

 0 0 0 30 ژانک نانک )پيشرو يدک( گازسوز

 0 0 0 0 ميدل باس

 

 (13)تبصره  یرانیو تاکس یاتوبوسران - کمک دولت به حمل و نقل عمومی

 تعداد دریافتی )دستگاه ( بودجه مصوب )هزار ریال ( عنوان کمک عنوان

 92سال 

 اتوبوس

1210000000 

301 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 29سال 

 اتوبوس

1000000000 

113 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 21سال

 اتوبوس

1100000000 

2 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 29سال 

 اتوبوس

1110000000 

0 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس
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 تهران و حومه )مترو( یشرکت راه آهن شهر
 

 

 (1)92-29 یمترو درسال ها یعملکردمقایسه ا

 29سال  21سال 29سال 92سال  خط عنوان
درصد 

 تغییر

 طول كل مسير)كيلومتر(

1 2031 12 12 12 0 

 0 031 031 031 031 1ي خط توسعه شمال

2 21 21 21 21 0 

 0 1 1 1 1 2توسعه شرقي خط 

1 0 0 0 19 101 

3 10 22 22 22 0 

1 31 31 31 31 0 

3 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 - 

 0 2 2 2 1 1توسعه جنوبي 

برداري  طول  مسير بهره

 شده )كيلومتر(

1 2031 2031 12 12 0 

 0 031 031 031 031 1توسعه شمالي خط 

2 21 21 21 21 0 

 0 1 1 1 1 2توسعه شرقي خط 

1 31 31 31 31 0 

1 0 0 0 19 101 

3 10 22 22 22 0 

 0 2 2 2 1 1توسعه جنوبي 

 ها)عدد(پايانه

1 1 1 1 1 0 

2 2 2 2 2 0 

1 2 2 0 0 - 

3 2 2 0 0 - 

1 1 1 1 1 0 

3 2 2 0 0 - 

0 0 0 0 0 - 
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 (9)92 –29 یمترو درسال ها یعملکردمقایسه ا

 درصد تغییر 29سال  21سال 29سال 92سال  خط عنوان

هاي مجهز به ايستگاه

 آسانسور)عدد(

1 12 11 11 11 0 

2 2 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 0 

3 - - - - 0 

هاي بهره برداري ايستگاه

 شده )عدد(

1 22 22 22 22 0 

 0 3 3 3 1 1توسعه شمالي خط 

2 19 19 19 19 0 

 0 1 1 1 1 2توسعه شرقي خط 

1 11 11 11 11 0 

1 - - 1 1 0 

3 10 13 10 10 3 

 0 1 1 1 - 1توسعه جنوبي خط 

هاي مجهز به پله ايستگاه

 برقي

1 13 10 10 10 3 

 0 3 3 3 1 1توسعه شمالي خط 

2 20 20 20 20 0 

1 0 0 0 0 0 

3 10 11 13 13 1331 

 سفر)ميليون عدد(

1 213 229 230 230 0 

2 100 211 210 210 0 

1 33 33 30 30 0 

3 20 32 99 99 0 

1 0 0 1 1 0 

 قطارها)عدد(

1 39 10 31 31 0 

2 12 33 12 12 0 

1 23 20 11 11 0 

 0 - - - - (2و  1)مشترک با  3

 واگن ها)عدد(

1 131 199 331 331 0 

2 223 100 133 133 0 

1 100 229 230 230 0 

 0 - - - - (2و  1)مشترک با  3

حداقل فاصله زماني 

 عبورقطارها)دقيقه(

1 1 331 331 331 0 

2 1 3 3 3 0 

1 11 0 0 0 0 

3 9 0 3 3 0 

1 0 0 21 21 0 
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 29-29 یمترو درسال ها یعملکردمقایسه ا

 29سال  21سال 29در سال کلی خط عنوان
درصد 

 تغییر

پيشرفت  

 خطوط)درصد(

1 9930 0 0 0 0 

 -00 032 039 031 90 1توسعه شمالي خط 

2 9930 0 0 0 0 

 -100 0 032 0 3331 2توسعه شرقي خط 

1 1131 032 033 039 0- 

3 0939 032 331 030 03- 

1 9930 0 0 0 0 

3 2139 032 232 030 -33 

0 1030 032 031 030 09- 

 30- 033 1 031 9031 1 توسعه جنوبي

پيشرفت تونل 

هاي در حال 

 احداث)متر(

 0 0 0 0 0100 1توسعه شمالي خط 

 0 0 0 0 3300 2توسعه شرقي خط 

1 21300 300 1000 1100 -10 

3 22100 0 2000 300 00- 

3 1300 2200 2100 000 02- 

0 11000 3900 3100 900 00- 

 

 21-29های   بهروری مترو در سال شاخص های 

 29سال  21سال واحد عنوان شاخص ردیف
درصد 

 تغییر

1 
 تاخير متوسط هر حركت مسافري

 )كل تاخيرها تقسيم بر كل حركت هاي مسافري (
 -13 131 133 ثانيه

2 
 ميانگين رضايت مشتري

 )پيمايش مسافران(
 0 0139 0139 امتياز

 -11 0311 0311 تعداد تعداد شکايت ها )در يک ميليون سفر( 1

3 
 قابليت اطمينان ناوگان 

 (100)تعداد قطارهاي آماده به كار تقسيم بر كل قطارهاي موجود * 
 2 0130 00 درصد

1 

 قابليت اطمينان تجهيزات ثابت

منهاي تاخيرات ناشي از تجهيزات ناشي از تجهيزات ثابت تقسيم بر متوسط زمان  1)

 (100كاركرد تجهيزات ثابت *

 033 9039 9031 درصد

3 

 سرويس دهي به موقع

)حركت هاي برنامه ريزي شده منهاي حركت هاي با تاخير وكنسلي تقسيم بر 

 (100حركت هاي برنامه ريزي شده *

 033 9039 9031 درصد

 بهره وري قطار )نسبت تعداد حركت هاي انجام شده به روزهاي كاري ( 0
حركت 

 به روز
1012 1033 130 
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 )میلیارد ریال( 92-29ویی شده در متروی تهران و حومه در سال های برآورد هزینه های صرفه ج

 درصد تغییر 29سال  21سال 29سال  92سال  نوع صرفه جویی

 -3 3102 3101 2229 1231 مصرف سوخت

 3 3331 3130 1939 2000 اتالف وقت مسافرين

 1 1201 1221 1000 100 بهداشت و درمان و نظافت ناشي از آلودگي هوا

 1 1111 2900 1031 1013 تهالک و لوازم يدكي خودرو هااس

 1 1233 1100 033 303 هزينه خسارت تصادف

 3 122 110 101 90 هزينه تعمير و نگهداري معابر شهري

 2 13000 13331 10002 1232 جمع صرفه جويي

 

 29 سال مترو، در جویی صرفه و عملکردی متغیرهای

 شاخص
مجموع از  خطوط مترو

ی بهره ابتدا

 مجموع 1 3 1 2 1 برداری

 3911 333 01 130 1 201 231 تعداد سفرهاي انجام شده)ميليون نفر(

 30000 0010 2091 1110 1 2101 1213 كيلومتر مسافر جابجا شده)ميليون كيلومتر مسافر(

زمان صرفه جويي شده در وقت مسافرين در هر 

جي از مسافرت با مترو بر حسب دقيقه)براساس نظرسن

 مسافران(

11 20 1 21 23 20 23 

مقدار صرفه جويي در مصرف 

 سوخت )ميليون ليتر(

 1032 323 101 11 0 113 113 بنزين

 113 33 10 3 0 12 13 گازوئيل

 1331 221 19 30 0 09 01 كاهش اتالف وقت مسافرين )ميليون ساعت(

 مقدار كاهش آالينده هاي هوا 

 )هزار تن(

CO,NO,SO 

PM ,HC 

x 2 
100 01 0 13 33 201 1099 

CO2 333 131 0 119 101 1230 0093 
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 هوا تیفیشرکت کنترل ک

 
 29هوا در سال  تیفیشرکت کنترل ک یسنجش آلودگ یها ستگاهیا کیهوا به تفک یها ندهیساالنه آال نیانگیم

حد استاندارد  ایستگاه

 آالینده

اتوبان 

 محالتی

ستاد 

 بحران
 دروس اقدسیه

 فیکپارک ترا

 )پونک(
 تهرانسر پارک رز

 واحد آالینده

 ppm منواكسيد كربن
استاندارد ساالنه 

 ندارد
- 1 231 - 132 239 - 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 10
1mMicrogr/ 20 10133 0030 0339 - 3039 3030 10933 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 1/2
1mMicrogr/ 10 - 3033 1139 3332 2239 - 1333 

 - - ppb 21 23 1031 1033 1130 1930 دي اكسيد نيتروژن

 ppb ازن
استاندارد ساالنه 

 ندارد
- 2230 11 - 2333 - 1331 

 ppb 0 - 1031 1033 - 1030 1133 1332 دي اكسيد گوگرد

 
حد  ایستگاه

استاندارد 

 آالینده 

شهرداری 

 9منطقه 
 شهر ری

شهرداری 

 4منطقه 

دانشگاه 

 شریف

شهرداری 

 19منطقه

شهرداری 

 11منطقه

شهرداری 

 واحد آالینده 18منطقه 

 ppm منواكسيد كربن
استاندارد 

 ساالنه ندارد
233 233 1 239 - 1 233 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 10
1m Microgr/ 20 0032 11330 3030 90 - - 1130 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 1/2
1m Microgr/ 10 1339 1039 1331 1039 - 2933 1130 

 ppb 21 - - 0131 2333 - - 3031 دي اكسيد نيتروژن

 ppb ازن
استاندارد 

 ساالنه ندارد
- - 1132 1333 - - - 

 ppb 0 1131 1130 1139 - - - 2032 دي اكسيد گوگرد

 

حد  ایستگاه

استاندارد 

 آالینده 

شهرداری 

 12منطقه 
 پیروزی شاد آباد میدان فتح مسعودیه گلبرگ

تربیت 

 واحد آالینده مدرس

 ppm منواكسيد كربن
استاندارد 

 ساالنه ندارد
232 1 133 231 - - - 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 10
1m Microgr/ 20 0030 0133 - 10231 11331 9331 9131 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 1/2
1m Microgr/ 10 1133 2330 - - 1330 1231 1233 

 ppb 21 - 3132 - 2233 - - 3331 د نيتروژندي اكسي

 ppb ازن
استاندارد 

 ساالنه ندارد
- - 2133 - - - 1030 

 ppb 0 - - 1130 - - - 1331 دي اكسيد گوگرد
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 29-29یآلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها یآلودگ یا سهیعملکرد مقا
 AQIشاخص 

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 1 1 2 0 0 پاک 

 133 19 10 10 10 سالم

 211 39 11 31 12 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 1 2 1 0 0 پاک 

 213 30 10 00 13 سالم

 133 30 19 21 13 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 1 0 1 0 2 پاک 

 202 10 33 13 03 سالم

 130 19 31 19 10 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 PM)19(میکرون  19ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 31 21 10 0 13 پاک 

 290 31 01 03 30 سالم

 9 1 0 0 3 ناسالم

 1    1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 30 11 22 3 21 پاک 

 293 03 31 09 33 سالم

 9 1 1 0 1 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 01 13 19 0 10 پاک 

 202 01 31 90 13 سالم

 10 0 3 1 1 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 29-29یآلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها یآلودگ یا سهیعملکرد مقا
 (CO) منواکسید کربن   

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 132 01 00 00 92 پاک 

 21 3 12 3 1 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 130 02 03 90 92 پاک 

 23 0 13 1 1 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 

 119 01 39 03 91 پاک

 33 0 21 10 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 NO)9(دی اکسید نیتروژن 

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 

 11 29 11 1 3 پاک

 113 30 00 90 00 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 

 130 20 10 21 19 پاک

 223 32 30 00 13 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 

 123 11 11 11 31 پاک

 231 03 01 30 10 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 29-29ی آلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها یآلودگ یا سهیعملکرد مقا
   O)3(ازن  

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 

 103 00 90 11 01 پاک

 31 1 0 30 20 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 

 121 09 09 31 00 پاک

 31 1 1 10 11 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 

 113 09 00 10 02 پاک

 39 0 2 13 11 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 
 SO)9(رد دی اکسید گوگ

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 131 09 90 91 91 پاک 

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 133 90 90 91 91 پاک 

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 ر ناسالمبسيا

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 

 131 09 90 91 91 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 29-29یآلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها یآلودگ یا سهیعملکرد مقا

 PM)9.2(کرون می 2/9ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار وضعیت واحد سال

29 

تعداد روزها
 

 0 1 0 0 0 پاک

 119 19 12 10 10 سالم

 213 39 11 31 11 ناسالم

 2 0 0 0 2 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

21 

تعداد روزها
 

 1 2 1 0 0 پاک

 213 30 10 00 13 سالم

 130 30 19 21 10 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

29 

تعداد روزها
 

 3 0 1 0 1 پاک

 201 10 33 13 01 سالم

 130 19 31 19 10 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 92-29تهران سال های  شهر هوا و آلودگی صوتی در آلودگی نمایشگر تابلوهای و سنجش فعال های ایستگاه

 موضوع
 2هدف برنامه 

 ساله
 29سال  91سال  90سال 09سال

 ايستگاه فعال 21 21 21 21 21 تعداد ايستگاه آلودگي هوا

 حدود استاندارد آلودگي هوا

CO- 0 hr :933 ppm 
1g/mμ113hr : 23 - 10PM 
1g/mμ 11hr : 23 -231PM 

ppb 123hr : 1- 1O 

ppb 100hr : 1-2NO 

ppb 133hr: 23 -2SO 

 20 20 20 20  تعداد تابلوها نمايش آلودگي هوا

 31 31 31 19 30 تعداد ايستگاه سنجش آلودگي صوتي

 0 3 3 3  تابلوي اطالع رساني آلودگي صوتي

   10000 11000  ديوار صوتي موجود)مترمربع(

  حدود استاندارد آلودگي صوتي

 (dBA ) 

 11مسکوني روز 

 31شب 

 مسکوني روز

 31شب  11

 مسکوني روز

 31شب  11

 11مسکوني روز 

 31شب 

 11مسکوني روز 

 31شب 

ميانگين آلودگي صوتي در روز مناطق 

 مسکوني حاشيه بزرگراه )دسيبل(
     

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده است و نصب گرديده است 3000به مساحت  91ديوار صوتي بزرگراه حکيم  در سال  

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده و نصب گرديده است 3020به مساحت  09اه شهيد چمران در سال  ديوار صوتي بزرگر

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده و نصب گرديده است 1000به مساحت  90ديوار صوتي بزرگراه كردستان در سال  
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 سهم انتشار آلودگی صدا توسط وسایل حمل نقل جاده ای در تهران 

 درصد سهم انتشار  جاده ای  وسایل نقلیه

 39 موتور سيکلت 

 10 سواري

 20 ماشين هاي سنگين و غيره 

 1 اتوبوس شركت واحد

 هستند 2و  10، 19، 1، 11، 0، 12، 11، 10، 3 :نشان مي دهد به ترتيب ده منطقه پر سر و صدا شهرتهرانوضعيت آلودگي صوتي در -

 

 29آلودگی صدا در شهر تهران در سال نقشه وضعیت استقرار ایستگاه های سنجش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29سنجش آلودگی هوا در شهر تهران در سال  فعال  ایستگاه های
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 تابلو های اطالع رسانی آلودگی هوا
 محل نصب نمایشگر منطقه

 ميدان هالل احمر نبش خ گلستان هالل احمر

 ضلع غربي چهار راه سيد الشهداء سيدالشهداء

 بان آزادي تقاطع خ نجارزادگانخيا آزادي

 بزرگراه بسيج ابتداي خ ائمه اطهار بسيج

 ميدان بهمن اول خ دشت آزادگان بهمن

 ضلع جنوب غربي ميدان المپيک المپيک

 ضلع جنوب غربي ميدان خراسان خراسان

 ضلع غربي ميدان راه آهن راه آهن

 سيمتري نيروي هوايي تقاطع امامت امامت

 طع جنت آباد و آيت اهلل كاشانيتقا جنت آباد

 ضلع شمال غربي ميدان صنعت صنعت

 ميدان الغدير يضلع شمال الغدير

 ضلع جنوب ميدان نماز نماز

 ميدان بهاران يضلع شرق بهاران

 ميدان تجريش اول خ فنا خسرو تجريش

 سه راه آذري يوسط لچک آذري

 ابتداي جاده خاوران جنب پاسگاه افسريه

 ضلع شمال غربي ميدان اصلي تهرانسر تهرانسر

 بزگراه تندگويان اول خ تره وبار تندگويان

 بلوار آزادي سه راه استاديوم آزادي  استاديوم

 تابلو های اطالع رسانی آلودگی صوتی

 محل نصب نمایشگر منطقه

 11خاوران مقابل شهرداري منطقه  11منطقه 

 ميدان بهشت خيبان شهيد رجايي 13منطقه 

 بزرگراه شهيد كاظمي  10نطقه م

 بلوار دهکده المپيک سه راه زيبادشت  22منطقه 

 تابلو های اطالع رسانی چندمنظوره اطالع رسانی آلودگی هوا وصدا

 محل نصب نمایشگر منطقه

 ميدان نوبنياد منطقه يک

 شريعتي -تقاطع غير همسطح همت  منطقه سه

 فرجام –تقاطع هنگام  منطقه چهار

 ميدان تختي ه هفتمنطق

 ميدان نبوت منطقه هشت

 ميدان جمهوري منطقه ده

 ميدان قزوين منطقه يازده

 ميدان محمديه )اعدام( منطقه دوازده

 ميدان امام حسن مجتبي منطقه چهارده

 سعيدي نبش معلم منطقه هجده

 چهار راه بازارچه عبدل آباد منطقه نوزده

 رجايي –شهر ري  منطقه بيست

 كاج –امير كبير  ه بيست و دومنطق
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 شرکت کنترل ترافیک
 29-29 یعملکرد شرکت کنترل ترافیک درسال ها

 29سال  21سال  29سال فعالیت واحد مربوطه
درصد 

 تغییر

 واحد سیگنالینگ

 109 102 103 39 گانه)تقاطع ( 22طراحي تقاطعات مربوط به درخواست مناطق 

 100 29 13 11 کزن به زماندار)تقاطع(طراحي تقاطعات مربوط به پروژه چشم

 01 23 11 1 طراحي تقاطعات هوشمند مربوط به پروژه )تقاطع(

 تحقیق و توسعه
 -90 110 1100 101 تجهيز ناوگان اتوبوسراني تندرو به سيستم اعالم صوتي)دستگاه(

 101 131 10 33 طراحي و پياده سازي سيستم ثبت تخلف)دستگاه(

 واحد ارتباطات

 12 190 100 110 راحي عمراني زير ساخت فيبر نوري)متر(ط

 31 190 111 0031 طراحي شبکه زير ساخت فيبر نوري)متر(

 30 210 121 91 طراحي عمراني و شبکه دوربين پروژه توسعه نظارت تصويري)تقاطع(

واحد نصب و راه 

اندازی دوربین نظارت 

 تصویری

 21 103 01 00 ري)تقاطع(نصب و راه اندازي دوربين نظارت تصوي

 21 103 01 00 )عدد(TDPنصب جعبه 

 21 103 01 00 راه اندازي و مونتاژ دوربين نظارت تصويري)دستگاه(

 -39 1013 1300 1100 تعمير و نگهداري دوربين هاي نظارت تصويري)دستگاه(

 13 113110 111211 92100 كابل كشي كابل مسي)متر(

 -32 1021 2000 2310 بين هاي نظارت تصويري)تقاطع(بازديد و تعمير دور

 12 03 01 30 تعمير و مونتاژ دوربين و لنز)دستگاه(

 فنی وعمرانی

 -20 11 11 1 هوشمند)تقاطع( عمليات عمراني نصب چراغ

 1033 111 13 02 عمليات عمراني تقاطعات  غير هوشمند)تقاطع(

 - - - - تقاطع(اصالح هندسي جهت هوشمند سازي تقاطعات)

 31 110 101 110 عمليات عمراني نصب دوربين نظارت تصويري)تقاطع(

 2000 131 1 33 عمليات عمراني نصب دوربين ثبت تخلف)تقاطع(

 120 33 11 1 )ايستگاه(BRT1عمليات عمراني تجهيز ايستگاههاي مسير خط 

 -12 100 191 101 عمليات عمراني گسترش شبکه فيبر نوري)متر(

 مهندسی ترافیک

 10 22 13 10 نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي زماندار)تقاطع(

 33- 11 20 21 نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي چشمکزن)تقاطع(

 100 11 - - نصب و راه اندازي تابلو متغير خبري)دستگاه(

 330 130 91 11 نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي سوالر)تقاطع(

 190 110 10 00 )تقاطع(LEDيز تقاطع به فانوس تجه
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 29-29های  شرکت کنترل ترافیک شهر تهران درسال یلیست پروژه ها

 29سال  21سال  29سال  عنوان پروژه
حجم  

 برآورد 

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکی

 100 10 10 13 10 تبديل تقاطعات مجهز به چراغ چشمکزن به چراغ هاي راهنمايي برنامه پذير)تقاطع(

 100 11 11 11 1 توسعه سيستم هوشمند و كنترل مركزي)تقاطع(

 100 09 09 2 1 تجهيزتقاطع ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز)دوربين(

 100 11 11 0 0 و عالئم راهنمائي)تابلو( DMSوVMSنصب تابلو هاي متغير 

 100 203 203 01 03 توسعه سيستم نظارت تصويري)مرحله دوم()دوربين(

 100 33 33 1 32 نصب و راه اندازي دوربين هاي خودكارثبت تخلف سرعت)دوربين(

 100 100 100 191 00 توسعه زيرساخت فيبر نوري)كيلومتر(

استقرار سيستم مکانيزه پايش، برنامه ريزي و كنترل مركز مديريت ناوگان 

 اتوبوسراني)مجموعه(
1 1 1 1 

100 

 100 1 1 1 1 كز كنترل ترافيک تهران)مجموعه(تکميل و توسعه مر

 100 1 1 1 1 اجراي سيستم مديريت هوشمند در بزرگراه ها)كيلو متر(

 100 110 110 102 100 نگهداري چراغ هاي راهنمايي  هوشمند و غير هوشمند)تقاطع هوشمند(

 100 3201 3201 2331 2910 نگهداري چراغ هاي راهنمايي  هوشمند و غير هوشمند)تقاطع غيرهوشمند(

 100 11 11 13 13 نگهداري تابلوهاي متغير خبري)تابلو(

 100 1013 1013 030 330 نگهداري سيستم نظارت تصويري و زير ساخت فيبر نوري)دوربين(

 100 901 901 011 310 نگهداري سيستم نظارت تصويري و زير ساخت فيبر نوري)كيلومتر(

ه محدوده طرح ترافيک و دوربين هاي ثبت نگهداري سيستم كنترل مکانيز

 تخلف)دوربين(
103 103 229 229 

100 

 100 9 9 0 1 نگهداري سيستم هاي هوشمند اتوبوس هاي تندرو)مجموعه(

 100 0 0 0 0 نگهداري و بهسازي مراكز كنترل ترافيک )مجموعه(

 

 29-29ترافیک در سال های  هدایت و کنترل نظارت، سیستم توسعه و مدیریت

 29سال  21سال  29سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 120 229 103 103 نصب دوربين هاي مکانيزه پالک خوان )معبر(

 331 229 10 10 توسعه دسترسي به فيبر نوري جهت نصب دوربين هاي مکانيزه و پالک خوان)كيلومتر( 

 1010 09 2 1 نصب سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز )تقاطع (

 23 1013 030 300 صب سيستم نظارت تصويري )دستگاه دوربين(ن

 0- 110 102 130 سيستم كنترل هوشمند مركزي نصب شده )تقاطع(

 13 101 113 111 نصب دوربين هاي ثبت تخلف سرعت در شبکه بزرگراهي )دستگاه (

 21 901 011 322 زيرساخت فيبر نوري موجود )كيلومتر(

 10 9 3 3 هوشمند تسهيالت پاركينگ)پاركينگ(تجهيز به سيستم مديريت 
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 99-29ترافیک در سال های  هدایت و کنترل نظارت، تعداد انواع تخلفات ثبت شده از طریق  سیستم
 درصد تغییر 29سال  21سال  29سال  92سال  99سال  عنوان

 10 12 0 0 0 0 تعداد مراكز كنترل ترافيک

 10 12 0 0 0 0 کيترافمکانيزه تعداد مراكز كنترل 

 -10 31310 11020 19121 *10920 - ورود به محدوده طرح مجاز)هزار مورد(

 -13 0000 0310 9030 11311 - مجاز)هزار مورد(غيرورود به محدوده طرح 

 23 100 131 110 110 - تعداد معابر فعال

 12 1130 3000 1000 1000 9100 تخلف سرعت غير مجاز )مورد(

 9 21020 21200 23001 23311 19933 منجر به خسارت)فقره( تعداد تصادفات

 1 1300 1211 1332 1100 1103 منجر به جرح)فقره( تعداد تصادفات

 -9 01 31 03 03 121 منجر به فوت در محل)فقره( تعداد تصادفات

 آغاز گرديده است 09*ثبت ورودي هاي محدوده طرح از تيرماه 

ول باال بر اساس اطالعات مراكز كنترل ترافيک و خروجي هاي دوربين هاي نظارت تصويري شهر تهران مي باشد، لذا كليه ـ تعداد تصادفات مندرج در جدا

 تصادفات شهر تهران را پوشش نمي دهد.

 29-29 یدر سطح شهر تهران سال ها  ینظارت تصویر یو دوربین ها یراهنمائ یتجهیزات چراغها

منطقه
 

کنترل هوشمندمرکزی 

 )تقاطع(
 چراغ چشمکزن)تقاطع( چراغ زمان ثابت )تقاطع(

دوربین نظارت 

 تصویری)تقاطع(

دوربین مکانیزه پالک 

 خوان)معبر(

سال 

29 

سال 

21 

سال 

29 

سال 

29 

سال 

21 

سال 

29 

سال 

29 

سال 

21 

سال 

29 

سال 

29 

سال 

21 

سال 

29 

سال 

29 

سال 

21 

سال 

29 

1 11 11 11 11 11 13 130 113 210 13 31 102    

2 11 11 11 33 33 31 130 111 201 13 90 91    

1 21 21 23 9 10 0 219 230 210 39 92 03    

3 11 11 13 11 11 39 190 191 100 10 33 31    

1 22 21 21 19 19 20 131 100 233 33 00 09    

3 10 19 10 20 20 23 39 12 132 110 103 102 13 11 11 

0 12 13 11 9 9 11 103 110 130 31 33 33 21 39 11 

0 10 10 10 22 22 21 00 00 120 19 19 32    

9 0 0 0 12 12 13 100 112 133 11 11 20    

10 29 29 20 21 21 23 30 11 01 13 13 10    

11 22 22 22 22 22 23 122 121 130 21 21 21 13 01 01 

12 20 21 10 23 23 23 31 10 00 20 11 32 29 00 03 

11 0 0 0 3 3 0 03 99 110 11 19 02    

13 11 11 10 3 3 12 111 111 133 13 11 23    

11 10 10 10 12 12 12 113 133 200 29 23 32    

13 1 1 1 11 11 11 03 00 111 19 13 30    

10 2 2 2 11 11 11 92 91 91 0 0 9    

10 3 3 1 0 0 11 122 111 213 3 0 13    

19 1 1 1 11 11 11 112 110 220 21 23 21    

20 1 1 3 3 3 0 93 99 191 12 11 32    

21 0 0 3 10 13 10 113 133 102 10 10 11    

22 1 1 1 10 10 10 103 120 101 0 9 11    

 229 221 103 1013 093 022 1900 2331 2130 311 100 100 133 133 130 جمع
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 خودروها یمعاینه فن یستاد مرکز
 

 29ال تهران درس یخودروها یمعاینه فن یستاد مرکز عملکرد

نوع 

 مراجعه
 مراکز معاینه

کل 

 مراجعات

مراجعات 

 اول

مراجعات 

 مجدد

قبولی 

 مراجعه اول

قبولی 

مراجعه 

 مجدد

تنظیم 

 موتور

بازدید 

خودروهای 

فرسوده 

 شده

معاینه فنی 

 موتورسیکلت

ک
ت سب

مراجعا
 

 31 01 1111 19001 03339 21090 100201 110101 بيهقي

 20 93 1102 10900 13039 22131 00330 99301 سراج

 110 23 1311 11133 20109 13301 32029 10100 الغدير

 20 21 2032 0919 21019 10320 13100 33990 شکوفه

 9 120 2300 12009 39023 13000 30931 03011 نيايش

 22 10 1100 10200 10913 20030 00333 101103 آبشناسان

 21 20 1193 9330 10002 11111 29009 31123 چمران

 0 0 30 0030 23330 0331 11200 31012 دماوند

 0 0 0 1101 10031 1313 23131 29099 ابوذر

 0 0 0 10013 19100 11191 11119 32010 خاوران

 0 0 0 10 011 30 033 903 1032نمايندگي ايران خودرو 

 0 0 0 3 113 3 110 132 ايرتويا

 201 311 10029 120303 101019 132392 111030 303119 مجموع مراجعات سبک

ن
ت سنگی

مراجعا
 

 0 0 0 923 1131 1019 3021 1032 خليج فارس  )خودروهاي سنگين(

 201 311 10029 121301 109920 131011 110101 300092 پايانه غرب

 0 0 0 391 1001 319 2100 1013 بسيج

 0 0 0 190 020 211 1020 1231 بعثت

 0 0 0 010 2390 1190 1901 1101 جنت آباد

 201 311 10029 121900 190393 133002 139293 393033 مجموع مراجعات سنگين

 132 032 11310 233113 003111 209233 1001131 1100301 كل سبک و سنگين

 

 29-29در سال های خطوط مکانیزه معاینه فنی آمار 

 واحد شاخص 
وضع موجودتاپایان 

 29سال 
 درصد تغییرات 29سال 21سال

خطوط مکانيزه معاينه فني خودروهاي 

 سبک سواري تحت بهره برداري
 1 30 10 10 تعداد

خطوط مکانيزه معاينه فني خودروهاي 

 سنگين )اتوبوس(تحت بهره برداري
 0 3 3 3 تعداد

خطوط مکانيزه معاينه فني موتور سيکلت 

 بهره برداريتحت 
 0 10 10 10 تعداد
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 ترافیک نقل و حمل مطالعات معاونت
 

 99-29ی)مد سفر ( درسال ها یحمل ونقل عموم یشاخص ها

 درصدتغییر 29سال  21سال 29سال 92سال 99سال عنوان موضوع

ی
شهر

ن 
ی درو

ل سفرها
ک

 

 130 1030 1033 10 1130 1133 تعداد سفر هاي روزانه درون شهري)ميليون سفر روزانه(

ميانگين كل سرعت سفر روزانه درون شهري)كيلو متر در 

 ساعت(
2131 2331 2331 2331 2032 233 

 -2 21 2131 2131 2333 21 متوسط زمان يک سفر درون شهري)دقيقه (

 -2 1031 1131 1131 1131 1331 متوسط زمان تاخير به زمان سفر)درصد(

 -131 2030 2030 2033 1133 1033 متوسط شبکه كند و بحراني)درصد(

ی
ل عموم

ل و نق
حم

 

روزانه  عمومي ونيمه عمومي نقل و حمل سفرهاي تعداد

 ميليون سفر( (شهري درون
0321 033 931 930 939 231 

متوسط زمان سفر با وسايل حمل ونقل عمومي در هر 

 كيلومتر

 )دقيقه در كيلومتر(

230 230 233 231 233 3- 

 جايي در حمل ونقل عمومي متوسط سرعت جابه

 )كيلومتردر ساعت (
2131 2131 2132 2139 23 033 

 -1 1339 11 1131 1131 13 متوسط زمان سفر با وسايل حمل ونقل عمومي)دقيقه(

 ميانگين زمان توقف وسايل نقليه در هر سفر شهري

 )دقيقه در كيلومتر(
1 1 1 1 1 0 

 30 2130 1330 1331 1333 2331 داري)درصد(سهم حمل و نقل عمومي از اعتبارات شهر

سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
10 11 1331 1333 1331 230 

سهم حمل و نقل ريلي ) مترو (  در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
0 9 10 1230 1130 030 

سهم حمل و نقل با اتوبوس در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
13 20 22 1030 19 0 

سهم حمل و نقل با تاكسي و آژانس در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
23 22 2131 2131 2231 131- 

سهم حمل و نقل با ميني بوس در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
1 2 1 1 1 0 
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 29-29اهداف کمی برنامه پنج ساله  و عملکرد بخش حمل و نقل در سال های 

 عنوان
هدف برنامه 

 پنج ساله
 درصدتغییر 29سال  21سال  29سال 

 مترو

سهم قطار شهري از سفر درون شهري 

 )درصد(
039 10 1230 1130 030 

 طول شبکه مترو

 )بهره برداري شده()كيلومتر(
12332 129 130 112 9 

 اتوبوس 

سهم اتوبوس و ميني بوس از سفر درون 

 شهري )درصد(
22 10 1030 20 0 

راني  تعداد ناوگان بخش عمومي اتوبوس

 )دستگاه(
1000 1100 2220 2130 13 

تعداد ناوگان بخش خصوصي اتوبوس راني 

 )دستگاه(
1102 1139 1991 3031 2 

 -11 1133 1201 1332 2332 تعداد ناوگان ميني بوس )دستگاه(

 19 11033 11332 101 11333 طول خطوط سامانه تند رو)كيلومتر(

 29 9 0 3 9 تعداد خطوط سامانه تندرو)خط(

سطح پوشش خطوط داراي سيستم پايش 

 و زمانبندي سفر )درصد(
39 - - 39 100 

 تاکسی

سهم تاكسي از سفرهاي درون شهري 

 )درصد(
22 2131 2131 2231 131- 

 0 11013 11013 11013 10923 تعداد تاكسي گردشي )دستگاه(

 0 10002 10002 31923 12113 تعداد تاكسي خطي و ون)دستگاه(

شخصی و 

 دوچرخه

سهم استفاده از دوچرخه از كل سفرهاي 

 درون شهري )درصد(
033 033 033 033 0 

 1 22133 211 102 211 طول مسيرهاي شبکه دوچرخه )كيلومتر(

 -1 1333 1339   )درصد(سهم استفاده از خودروهاي شخصي

 ي ذكر گرديده است.*الزم به توضيح است سهم سفرهاي مندرج در جدول باال بر اساس جابجاي
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 29مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال معاونت یلیست پروژه ها

 عنوان پروژه

هزینه انجام  حجم فعالیت )واحد( واقعی

 شده

 )هزار ریال(

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکی
تاریخ 

 شروع
 هزار ریال تاریخ پایان

 -نفر

 ساعت

 100 1233011 0 1103203 01/09/92 01/02/92 1191تهيه و تدوين سالنامه آماري سال 

تدوين ضوابط مربوط به ميادين در سطح شهر تهران و 

امکانسنجي حذف يا ايجاد ميادين در پنج تقاطع نمونه با 

 استفاده از ضوابط مذكور

21/01/92 21/03/91 931000 3 032000 91 

 01 1190000 22 1132011 03/01/91 03/00/92 مطالعات قيمت گذاري يکپارچه سيستم حمل و نقل شهر تهران

 00 1039000 19 2010000 02/00/91 02/03/92 ارائه روش برآورد تقاضاي سفرهاي پياده و دوچرخه شهر تهران

تدوين ضوابط مديريت دسترسي و تعيين طول هاي تداخلي در 

 معابر شهري
02/03/92 02/01/91 1033010 0 032000 00 

 91 1030000 11 2202000 20/03/91 20/00/92 ر تهرانكالنشه کيتراف يمنيمطالعات جامع ا

 دگاهيحمل و نقل شهر تهران از د ستميس تيوضع يبررس

بهبود   به منظور يكل يراهکارها يو ارائه برخ يعدالت اجتماع

 آن

01/01/92 01/03/91 900320 0 101000 91 

 زمينه در كاربردي و آموزشي پژوهشي، همکاري نامه تفاهم

 ترافيکي تجهيزات پليمري قطعات و رافيکيت هاي رنگ
01/00/92 01/00/90 10000000 30 1011109 91 

جمع آوري آمار و بررسي تردد انواع وسايل نقليه در سطح شبکه 

 معابر شهر تهران
01/01/92 01/01/91 391000 1 103030 01 

 100 332000 10 1100000 01/03/91 01/01/92 1  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 310121 12 1000000 01/03/91 01/01/92 2 مشاور در سطح منطقه  ياستفاده از خدمات مهندس

 100 1030102 10 1100000 01/03/91 01/01/92 1 مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس
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 29مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال معاونت یلیست پروژه ها

 ان پروژهعنو

هزینه انجام  حجم فعالیت )واحد( واقعی

 شده

 )هزار ریال(

درصد 

پيشرفت 

تاریخ  فيزيکي

 شروع
 ساعت -نفر هزار ریال تاریخ پایان

 99 1002032 12 1000000 01/03/91 01/01/92 3  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 193 1320000 12 1000000 01/03/91 01/01/92 1  همشاور در سطح منطق ياستفاده از خدمات مهندس

 100 132110 11 1000000 01/03/91 01/01/92 3  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 390011 0 1200000 01/03/91 01/01/92 0  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 00 1092992 12 1000000 01/03/91 01/01/92 0 منطقه  مشاور در سطح ياستفاده از خدمات مهندس

 100 1330109 10 1100000 01/03/91 01/01/92 9 مشاور در سطح منطقه  ياستفاده از خدمات مهندس

 100 300392 0 1200000 01/03/91 01/01/92 10  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 330000 0 1200000 01/03/91 01/01/92 11 در سطح منطقهمشاور  ياستفاده از خدمات مهندس

 100 130909 10 1100000 01/03/91 01/01/92 12  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 923320 0 1200000 01/03/91 01/01/92 11 مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 02 039900 10 1100000 01/03/91 01/01/92 13  اور در سطح منطقهمش ياستفاده از خدمات مهندس

 100 021101 12 1000000 01/03/91 01/01/92 11  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 010000 10 1100000 01/03/91 01/01/92 13  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 1199310 0 1200000 01/03/91 01/01/92 10 مشاور در سطح منطقه يندساستفاده از خدمات مه

 00 1100100 12 1000000 01/03/91 01/01/92 10  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 00 1131000 12 1000000 01/03/91 01/01/92 19  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 90 032100 10 1100000 01/03/91 01/01/92 20  مشاور در سطح منطقه يدمات مهندساستفاده از خ
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 29مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال معاونت یلیست پروژه ها

 عنوان پروژه

هزینه انجام  حجم فعالیت )واحد( واقعی

 شده

 )هزار ریال(

درصد 

پيشرفت 

تاریخ  فيزيکي

 شروع

تاریخ 

 پایان
 اعتس -نفر هزار ریال

 91 310110 10 1100000 01/03/91 01/01/92 21  مشاور در سطح منطقه ياستفاده از خدمات مهندس

 100 1130320 0 1200000 01/03/91 01/01/92 22قه مشاور در سطح منط ياستفاده از خدمات مهندس

سفر در  رهيو زنج هاتيفعال يالگو يبانک اطالعات هيته

 شهر تهران
11/3/92 11/12/91 10000000 200 21010000 31 

 10 19999991 100 10000000 11/03/91 11/3/92 شهر تهران يمبنا برا تيفعال يساخت مدل ها

 100 0902300 30 10000000 01/01/91 01/01/92 مشاور ياستفاده از خدمات مهندس

مدل كالن برنامه  يو به روز رسان يتفاهم نامه نگهدار

 يسالها يشهر تهران ط کيحمل و نقل و تراف يزير

 1191تا  1191

01/01/91 01/01/93 11113201 00 3123021 100 

 يمشاور در مطالعات مورد نياستفاده از خدمات مهندس

 شهر تهران ياتوبوسران ستميس
11/00/92 29/12/91 2000000 11 130021 30 

 يسه بازه زمان يساخت مدل كالن نگر شهر تهران برا

 اوج ريغاوج ظهر، عصر و 
11/03/92 11/03/91 1319100 21 1339900 30 

بر  يسوار يخودروها يفن نهياثر معا يمطالعات بررس

 شهر تهران يهوا يكاهش آلودگ
01/11/92 01/01/91 312000 1 100200 90 

 يفرهنگ - ياجتماع راتيتاث يابيارز يطرح مطالعات

تهران  يدوچرخه در مناطق شهردار ژهيخطوط و

 تهران( يشهردار 12و  0مناطق  يورد)مطالعه م

01/01/92 29/12/92 210000 2 231000 100 

شبکه و  شيپا يشاخص ها نيانجام مطالعات پروژه تدو

 داريپا يگذار هيسرما
11/03/91 00/01/92 2001130 19 2010130 100 

اصالح مدلهاي چهار مرحله اي با هدف اجراي سياست 

 گذاري مديريت شهري
01/03/92 03/03/91 1100000 21 1399300 00 
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 29ولید سفر و جذب سفر و تراکم جمعیت ساکن در شهر تهران سال ت

 جمعیت منطقه
مساحت 

 )هکتار(

 تراکم

 نفر در هکتار((
 جذب سفر تولید سفر

نرخ تولید سفر 

 ساکنین

نرخ جذب 

 سفرساکنین

1 323129 1313 01 301091 330001 1313 1301 

2 300091 1110 111 020931 300991 1300 0300 

1 122100 2931 109 311002 111332 1311 1330 

3 923001 0213 120 001110 333002 0391 0339 

1 091109 1220 112 030111 110202 0393 0333 

3 213013 2131 110 323320 910339 1302 1399 

0 121109 1113 209 133193 300101 1313 1320 

0 300010 1113 102 302100 200131 0390 0330 

9 131911 2100 31 101011 219311 1300 1313 

10 119310 093 323 101010 202109 0309 0330 

11 293290 1200 233 110102 310003 1311 1333 

12 230131 1301 132 303321 1003030 1313 1303 

11 201302 1130 210 233131 191019 0390 0302 

13 110900 2090 233 339933 200091 0300 0313 

11 390130 1331 202 101013 310130 0302 0330 

13 292330 1331 103 231930 221193 0303 0303 

10 230030 002 100 200130 101901 0301 0301 

10 302002 1033 100 111019 100011 0303 0301 

19 233132 2033 110 212000 111020 0300 0310 

20 139130 2213 130 103093 290010 0301 0301 

21 130131 3913 13 131219 130011 0390 1300 

22 101033 3013 20 103900 10300 0310 0311 

 0310 0312 03090 111301 11 13331 220330 حاشيه جنوبي

 0390 0399 0111313 0301213 109 00311 0091312 جمع
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 سبز شهرتهران یسازمان پاركها وفضا

 

 
 تعداد ومساحت پاركهای عمومی)با احتساب پاركهای جنگلی درون شهری( احداث شده به تفكیك مناطق 

 )مساحت به مترمربع( 29-29درسال های

 منطقه
 درصد تغییر 29سال 29سال

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 111 1435361 111 1151511 8 5 

2 112 1848511 182 2348221 4 21 

3 88 1284563 12 1321138 5 3 

6 238 16215366 265 16266861 5.8 5.2 

5 115 2321324 112 2364824 1.1 5.8 

4 44 111462 44 111462 5 5 

1 55 244145 54 215145 2 1 

8 81 324124 81 346185 5 12 

1 25 118334 25 118334 5 5 

15 65 264546 64 264655 2 5.2 

11 21 516111 21 516111 5 5 

12 58 451151 51 451536 2 5.3 

13 15 451515 45 451515 -1 5 

16 13 812583 85 111214 15 6 

15 151 3111183 115 5525515 4 24 

14 55 1141811 55 1113328 5 5.4 

11 43 655835 43 655835 5 5 

18 83 1135815 83 1135815 5 5 

11 46 3158644 45 3188644 2 5.1 

25 161 1435815 163 1463115 1 5.5 

21 62 118383 61 866183 11 1 

22 45 6811325 41 5368561 3 15 

 5 5 585235 1 585235 1 عباس آباد

 5 5 151515 15 151515 15 بهشت زهرا

 5 3 61386284 2543 65526446 2558 جمع
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 هران بانضمام پاركهای جنگلی درون شهری به تفكیك مناطق و مساحتهای عمومی شهر تآمار پارك

 )مساحت به مترمربع( 29تاپایان سال 

 منطقه
 جمع  922222بیش از  922222تا  92222از  92222تا  0222از  0222تا  9222از  9222كمتر از 

 تمساح تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 68 33181 18 216615 31 265665 31 154828 3 643142 111 1151511 

2 15 1681 86 255511 61 311215 31 411151 6 1112141 182 2348221 

3 13 1156 65 153852 16 15613 11 321111 3 115155 12 1321138 

6 56 32385 115 281562 65 215361 33 136615 3 12121443 265 16266861 

5 13 1131 14 211845 68 362535 53 1285812 2 613628 112 2364824 

4 22 12862 26 13315 11 14515 1 144211 2 655538 44 111462 

1 21 12132 26 52635 5 35114 4 115621 5 5 54 215145 

8 24 11135 38 11351 15 12854 1 116131 5 5 81 346185 

1 8 3422 1 11555 2 16315 4 161281 5 5 25 118334 

15 15 8831 15 31261 4 66321 15 156568 5 5 64 264655 

11 4 3855 12 21345 6 25561 4 158555 1 355555 21 516111 

12 31 14651 16 21485 6 25581 1 281325 1 268183 51 451536 

13 11 5555 11 65868 16 11556 21 644153 5 5 45 451515 

16 8 6168 33 12881 11 163543 25 415518 5 5 85 111214 

15 15 8216 31 158656 21 163431 31 1116131 8 3581125 115 5525515 

14 5 5 16 64525 13 84313 25 116142 3 864833 55 1113328 

11 1 5853 31 86244 12 11421 11 288582 5 5 43 655835 

18 6 2213 23 41111 16 151655 31 886651 3 811814 83 1135815 

11 2 1488 25 58558 4 66841 32 1515853 5 2513555 45 3188644 

25 22 21638 53 151541 31 221651 35 812321 2 341421 163 1463115 

21 3 2215 8 18411 14 155135 21 518232 1 125555 61 866183 

22 1 121 32 11541 13 18561 14 351418 5 6861584 41 5368561 

بهشت 

 )س(زهرا
3 1185 2 1184 1 5582 6 12131 5 5 15 151515 

 585235 1 334855 2 263315 1         5 5 عباس اباد

 61386284 2543 21881856 68 12655518 612 2484846 382 2116125 851 225455 365 جمع
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 ه مترمربع()مساحت ب 29مساحت فضای سبز درون شهری مناطق شهرداری تهران تاپایان سال 

 بوستان منطقه

جنگلكاری 

داخل 

 محدوده

لچكی و سایر 

 قطعات
 میدان رفیوژ

درختان 

 معابر

جنگلی  پارك

داخل 

 محدوده

جمع كل فضای 

سبز درون 

 شهری

1 1151511 2581366 213611 255811 61112 3518858   1883111 

2 2348221 6815588 1513231 355111 18248 3835812   12131513 

3 1321138 1288638 385682 155542 13165 1111835   6835115 

6 2531861 381515 2685615 146566 43236 3881231 12255555 21236212 

5 2364824 6645531 1146526 646211 41131 3211215   12322351 

4 111462 511315 358821 18521 24884 1588812   3363553 

1 215145 3111 226134 25158 25311 414512   1235121 

8 346185 53642 15332 18185 164854 1535865   1155555 

1 118334 1655555 121381 43315 223252 351511   2351811 

15 264655 251 53132 15321 422 311113   482558 

11 516111 223642 11362 1511 11114 583456   1351134 

12 451536   151861 3655 22518 415168   1615161 

13 451515 41523 551181 161511 25554 816355   2216415 

16 111214 411416 116515 155411 11665 1342168   3861615 

15 6561685 2431155 1143111 651881 21141 111252 183535 15115188 

14 1113328 261185 655465 64411 11864 353555   2168565 

11 655835 54111 48155 38638 3215 268151   812215 

18 1135815 855381 658235 161231 21845 1168212   5241815 

11 3188644 318115 1811618 245525 8211 121821   4436211 

25 1463115 1185525 155485 211462 65511 1155635   5138183 

21 866183 1162283 658545 541141 13118 1111558   6168818 

22 1185514 153141 111353 685111 51151 1556358 3341525 8881413 

بهشت 

 زهرا)س(
151515   31528 48614 18462 215111   555861 

عباس 

 آباد
585235             585235 

سازمان 

 پایانه ها
  181621 32455 15855 155     235521 

 126581112 14554555 32352555 116228 3181213 15513651 26628613 35828231 جمع
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 مساحت بوستانها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهرتهران 

 )مساحت به متر مربع( 29تا پایان سال 

 درختكاری بوستان منطقه

جنگلكاری 

داخل 

 محدوده

جنگلكاری 

كمربند 

 سبز

 رفیوژ

لچكی و 

سایر 

 قطعات

 میادین

پارك 

جنگلی 

داخل 

 حدودهم

پارك 

جنگلی 

خارج 

 محدوده

 جمع كل

1 1151511 3518858 2581366 28125525 255811 213611 61112     34558111 

2 2348221 3835812 6815588 2814325 355111 1513231 18248     15851833 

3 1321138 1111835 1288638   155542 385682 13165     6835115 

6 2531861 3881231 381515 8115555 146566 2685615 43236 12255555 65655555 15366212 

5 2364824 3211215 6645531 28221863 646211 1146526 41131   8555555 68552155 

4 111462 1588812 511315   18521 358821 24884     3363553 

1 215145 414512 3111   25158 226134 25311     1235121 

8 346185 1535865 53642   18185 15332 164854     1155555 

1 118334 351511 1655555   43315 121381 223252     2351811 

15 264655 311113 251   15321 53132 422     482558 

11 516111 583456 223642   1511 11362 11114     1351134 

12 451536 415168     3655 151861 22518     1615161 

13 451515 816355 41523 28265555 161511 551181 25554   21265555 51416415 

16 111214 1342168 411416 26214555 155411 116515 11665     28165615 

15 6561685 111252 2431155 8515555 651881 1143111 21141 183535   18145188 

14 1113328 353555 261185   64411 655465 11864     2168565 

11 655835 268151 54111   38638 48155 3215     812215 

18 1135815 1168212 855381 113251 161231 658235 21845   458546 4121584 

11 3188644 121821 318115 32528645 245525 1811618 8211     31142151 

25 1463115 1155635 1185525 11151611 211462 155485 65511     11468216 

21 866183 1111558 1162283 3282556 541141 658545 13118     8235152 

22 1185514 1556358 153141 31211111 685111 111353 51151 3341525 16615555 45461615 

بهشت 

 زهرا)س(
151515 215111   1683236 48614 31528 18462     1186581 

 585235                 585235 عباس آباد

سازمان 

 پایانه ها
    181621   15855 32455 155     235521 

 615213482 81188546 14554555 116228 15513651 3181213 214335654 26628613 32352555 35828231 جمع کل
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   29-29فضاهای سبز عمومی درون شهری تهران تا پایان سال های 

 (درونلچكی،پاركهای شهری جنگلی ،بوستانها، پاركها،میادین،رفیوژ، درختكاری معابر،جنگلكاری )

 منطقه

 درصد تغییر 29سال  29سال 

 مساحت 

 )هزارمترمربع (
 سرانه )مترمربع(

مساحت 

 )هزارمترمربع (
 تعداد سرانه )مترمربع(

1 4111 15.1 1883 18.1 16 

2 11111 18.1 12132 25.5 15 

3 6184 15.3 6835 15.5 1 

6 25312 23.1 21236 25.5 5 

5 12548 15.2 12322 15.4 2 

4 3515 13.1 3363 16.5 11 

1 1213 3.1 1234 6.5 2 

8 1466 6.3 1155 6.5 6 

1 816 5.5 2352 16.5 143 

15 441 2.2 482 2.3 2 

11 1364 6.1 1352 6.1 5 

12 1655 5.8 1611 5.1 5 

13 2152 1.4 2215 8.5 5 

16 3146 1.1 3861 8.4 22 

15 1864 15.5 15114 14.5 3 

14 3615 12.1 2161 15.2 -15 

11 842 3.6 812 3.6 1 

18 6835 12.3 5215 13.5 1 

11 15664 63.4 4436 21.1 -34 

25 5531 14.3 5131 14.1 6 

21 6263 24.1 6161 35.6 11 

22 1124 45.5 8888 41.5 15 

 5 - 551 - 551 بهشت زهرا

 5 - 585 - 585 عباس آباد

 - - 235 - - پایانه ها

 6 15.3 126581 16.1 111351 جمع
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 29-29آمار فضای سبز شهر تهران در سال های

 درصد تغییر 29سال  29سال  واحد عنوان

 6.1 15.3 16.1 مترمربع سرانه فضای سبز شهری

 2.1 22.5 21.1 مترمربع سرانه فضای سبز پیراشهری

 5.5 5.8 5.5 مترمربع سرانه بوستانها و تفرج گاههای شهری

 3.3 1.6 1.1 مترمربع سرانه فضای سبز معابر

 2.1 2543 2558 عدد تعداد کل پارکها

 6.1 61386284 65532552 مترمربع مساحت کل پارکها

 2.5 2551 2558 عدد تعداد پارکهای شهری

 4.6 35828231 28115111 ربعمترم مساحت پارکهای شهری

 5.1 154366411 154262151 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی

 5.5 81188546 81188546 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی برون شهری

 5.5 13 13 عدد تعداد پارکهای جنگلی برون شهری

 5.5 14554555 14554555 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی درون شهری

 5.5 6 6 عدد کهای جنگلی درون شهریتعداد پار

 3.1 348811 356811 مترمربع مساحت فضای سبز عمودی ایجاد شده

 21.5 28256 23256 مترمربع مساحت فضای بام های سبز موجود

فضای سبز شهری ،فضای سبزی که در )مساحت کل فضای سبز شهری

 (ی باشد.محدوده و حریم شهری است و شامل دوگروه عمومی و غیرعمومی م
 5.4- 126581112 126811835 مترمربع

 6.1- 214335654 281864181 مترمربع مساحت کمربند  فضای سبز

 3.2 615213482 615515855 مترمربع مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری

 52.5 415555 655555 میلیون اصله تعداد پالک درختان شناسنامه دار شده تهران

 25.5 5 6 درصد شده به درختان فاقد پالکدرختان پالک گذاری 

 1.4 42 41 تعداد طرح های پژوهشی در زمینه فضای سبز

 35.1 214188 224488 دوره -نفر آموزش مردمی در زمینه فضای سبز

 2.5 4155 4555 هکتار مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه آبرسانی

انی و زیر سطحی( به نسبت استفاده از روش های نوین آبیاری )قطره ای. بار

 روش های سنتی)شلنگی . ثقلی(
 15.5 55 55 درصد

 2.5 4155 4555 هکتار مساحت تحت پوشش شبکه آبرسانی فضای سبز

 5.4 115555 185555 هزارلیتر میزان کل حجم آب مصرفی جهت آبیاری  فضای سبزتحت پوشش شهرداری

 4.6 55 61 درصد راندمان مصرف آب
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 را )س(سازمان بهشت زه

 

 
 )نفر(22-29 یدر سال هابه تفكیك جنسیت دفن شدگان تعداد آمار 

 درصدتغییر 29سال  29سال 22سال جنسیت

 3 16614 16551 16611 مونث

 5 25515 11641 11845 مذکر

 13- 1541 1186 2685 نوزاد

 6 34541 35245 34142 جمع

 

 )نفر(22-29 یدر سال ها به تفكیك محل دفن دفن شدگانتعداد آمار 

 درصدتغییر 29سال  29سال 22سال محل دفن

 2 255 255 223 آرامگاه

 1 15115 16635 16466 خارج از سازمان

 26 43 51 64 قطعه هنرمندان

 21 443 561 512 قطعه کودک

 5 11111 11643 11666 قطعه پیش فروش

 11 3564 2553 2545 ساله 35قبور 

 11 188 158 11 قطعه نام آوران

 3 14111 15144 11383 قطعه عمومی

 24- 25 36 14 قطعه شهدا

 13 155 866 113 قطعه والدین شهدا

 11- 3185 3588 3161 قطعه نوزاد و قطع عضو

 28 4411 5142 4124 باالترین علت فوت : ایست قلبی

 14- 4514 21252 28558 سال به باال 45بیشترین سن متوفی 

 

 22-29 یسال هادر محل دفن  شاخص های 

 29سال  29سال 22سال عنوان

 -     ظرفیت دفن اموات در آرامستان های شهر تهران)تعداد(

 15555     قبور پیش بینی شده طی سال)تعداد(

 -     قبور فراهم شده سال آینده )تعداد(

 355555     سال)نفر( 5قبور پیش بینی شده  طی 

 -     ان جدید)هکتار(ایجاد و توسعه فضای سبز در آرامست

 2.51     مساحت آرامستان های تاریخی ساماندهی و بهسازی شده )هکتار(

 -     مساحت آرامستان جدید احداث شده )تجمعی()هکتار(
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 22-29در سال های  تعداد، نوع آمبوالنس های حمل متوفیات

 درصدتغییر  29سال  29سال 22سال نوع

 شهرستان

 155 25 15 15 2555مزدا 

 58- 11 24    655پژو 

 14 66 38   شوکا

L15   18 31 12 

 شهری

 e 35 35 35 5-265بنز 

 vt-5  116 15 15 15 5بنز  

 5 2 2 2 مینی بوس   بنز اسپرینتر

 5 6 6 6 سمند سریر

 -   - 1 مینی بوس بنز 235بنز

 

 ) متر مربع (29-29در سال های  مساحت تاسیسات و تجهیزات موجود در سازمان بهشت زهرا )س(

 29سال  29سال نوع تاسیسات

 21431 21431 پارکینگ

 1855 1855 سرویس های بهداشتی عمومی

 335 335 مسجد و حسینیه

   2121555 فضای سبز

 285 285 سردخانه

 655 655 بانك

 158 158 پاسگاه انتظامی

 65 65 فوریتهای پزشکی

 1155 1155 سالن انتظار

 16 16 رکز اطالع رسانیم

 635 635 دستگاه زباله سوز

 624 624 تصفیه خانه
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 29فوت شدگان براساس علل فوت و سن و متوفیات در سال تعداد  

 20-22 90-22 92-92 90-92 92-92 0-2 9-2 كمترازیكسال سن/ علت فوت

 3 1 1 1 5 5 5 5 خودکشی

 1 5 1 1 5 5 5 5 بیماریهای جلد و زیر جلد

 6 3 5 5 1 5 5 5 بیماریهای اسکلتی و عضالنی

 15 6 1 5 2 1 5 3 بیماریهای غددی و تغذیه و متابولیك

ناهنجاریهای مادرزادی و اختالل 

 کروموزومی
111 61 4 3 6 2 1 1 

 55 64 12 15 1 12 28 23 بیماریهای سیستم عصبی

 35 45 35 1 5 5 5 6 قتل

 148 114 54 31 16 11 58 136 بیماری های عفونی و انگلی

 15 11 2 5 2 3 3 5 بیماریهای سیستم خون ساز و ایمنی

 118 651 114 125 85 15 218 331 بیماریهای قلبی عروقی

مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگی و 

 زایمان
1111 35 5 5 5 5 5 2 

 225 112 61 35 18 25 46 153 بیماریهای دستگاه تنفسی

 218 166 65 21 23 26 21 3 سرطان و سایر تومورها

 131 86 14 11 11 4 21 21 بیماریهای دستگاه گوارش

 112 882 211 141 25 26 12 621 نامشخص

بیماری های روانی و سایر اختالفات 

 رفتاری
3 5 1 5 5 5 26 31 

 25 25 12 2 3 5 1 18 بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

 1 2 5 5 5 5 5 5 عالئم و حاالت بد تعریف شده

 6 1 1 5 5 1 14 148 بیماریهای حول تولد

 611 436 342 145 65 35 52 8 سوانح وحوادث غیر عمدی

 2144 2141 1563 514 234 255 455 3155 12جمع

 2161 2565 1565 588 233 285 311 6611 11جمع

 1 1 5 1 1 11- 156 12- درصدتغییر
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 دنباله-29سن و متوفیات در سال فوت شدگان براساس علل فوت و تعداد  

 درصدتغییر 29جمع 29جمع نوزاد مونث مذكر به باال20 00-22 20-02 سن /علت فوت

 43 8 13 5 5 13 5 1 5 خودکشی

 31 35 68 5 35 18 62 1 2 بیماریهای جلد و زیر جلد

 68- 31 14 5 2 16 1 1 5 بیماریهای اسکلتی و عضالنی

 1- 151 151 1 385 328 523 115 55 متابولیكبیماریهای غددی و تغذیه و 

 5 361 351 161 158 115 11 5 5 ناهنجاریهای مادرزادی و اختالل کروموزومی

 14- 1685 1261 18 521 155 115 116 158 بیماریهای سیستم عصبی

 212 61 153 5 4 161 1 5 16 قتل

 85 1565 2868 18 1151 1411 1425 331 212 بیماری های عفونی و انگلی

 15- 151 121 1 54 12 61 23 23 بیماریهای سیستم خون ساز و ایمنی

 15 25115 22251 251 1556 12652 15133 3165 1131 بیماریهای قلبی عروقی

 15- 2141 1865 131 245 866 1 1 2 مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگی و زایمان

 14 6612 5131 45 2135 2131 3355 443 625 بیماریهای دستگاه تنفسی

 1- 6544 6251 1 1831 2611 2361 848 566 سرطان و سایر تومورها

 1 1515 1483 22 461 1525 153 214 111 بیماریهای دستگاه گوارش

 18- 5656 6654 114 1554 3116 412 643 161 نامشخص

 1- 121 124 5 6 122 5 11 36 بیماری های روانی و سایر اختالفات رفتاری

 5 1211 1338 15 514 132 151 115 18 بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

 5 2226 2362 5 1255 1581 2218 31 15 عالئم و حاالت بد تعریف شده

 15- 184 885 331 225 336 12 15 1 بیماریهای حول تولد

 1 2624 2588 11 528 2561 325 261 351 سوانح وحوادث غیر عمدی

 _ 52335 1115 25355 35185 21568 4581 6615 12جمع 
 

 61484 _ 1131 11341 28388 1111 4518 6321 11جمع 
 

 1- 5 4 1565 1 6 درصدتغییر
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 29-29 یدرسال ها یفوت شدگان براساس مناطق شهردار سهیمقا

 منطقه
 29سال  29سال

 درصد تغییر
 جمع نوزاد مونث مذكر جمع نوزاد مونث مذكر

1 1581 861 15 1132 1256 186 15 2253 16 

2 1354 1552 15 2348 1386 1514 15 2615 5 

3 131 445 15 1651 444 518 4 1255 -11 

6 1385 1525 6 2616 1634 1551 23 2514 6 

5 1251 155 1 2216 1384 1511 18 2615 12 

4 486 611 14 1111 415 555 5 1125 -4 

1 843 415 8 1541 865 152 6 1564 -1 

8 515 645 3 1558 116 544 5 1285 21 

1 565 343 3 111 541 626 5 114 1 

15 1141 116 1 2586 1353 161 11 2241 8 

11 531 663 3 183 545 656 15 1521 5 

12 1553 111 4 1858 1118 885 1 2515 11 

13 1558 418 5 1111 1516 161 3 1158 3 

16 865 425 5 1615 861 411 15 1615 5 

15 1221 115 11 2168 1211 853 22 2112 1 

14 1554 136 3 1113 1561 161 15 1853 1 

11 565 666 2 111 518 365 8 844 -13 

18 636 315 6 153 664 311 8 145 2 

11 383 211 2 442 313 268 8 421 -5 

25 1125 851 15 1134 1215 814 15 2181 13 

21 143 111 5 285 112 161 4 311 16 

22 154 48 1 115 162 125 1 243 55 

 8- 16156 125 5162 8818 15118 115 5384 1422 خارج از تهران

 131 6151 855 164 2311 1181 851 218 413 نامشخص

 5 52333 1115 25353 35185 61484 1132 11344 28388 جمع
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 وتره بار وهیم نیادیسازمان م

 

 
 29 یال 88ازسال  نیادیدرعملكرد سازمان م راتییآمار روند تغ

 29سال 29سال 22سال 82سال 88سال عنوان
درصد 

 تغییر

 11- 2355 3651 3281 3155 2855 متوسط روزانه محصول عرضه شده ) تن (

 155- 5.32- 3 4.1 14.8 1.6 درصد افزایش متوسط عرضه روزانه

 11- 6 6 3 2 6 درصد افزایش زیربنای احداثات

 11- 15 15 15 15 15 تعداد کل میادین

 5 5 5 5 5 یندرصد افزایش میاد
 

 11- 121 121 121 113 154 تعداد کل بازارهای روز

 5.52 5 5.1 5.54 5.1 درصد افزایش بازارهای روز
 

 11- 2211 2331 2653 2221 2518 تعداد کل غرفه ها

 11- 63 61 55 - - تعداد کل بازارهای روز محله ای

 - 5.52- 5- 15.1 11.6 4 درصد افزایش غرف

 11- 445 485 458 546 518 تعداد خانوارهای مراجعین به میادین و بازارهای روز ) هزارخانوار ( متوسط روزانه

  -5.53 3 11 1 34 درصد افزایش مراجعین

        311 351 تعداد کاالی فروش رفته )هزار عدد(

 11- 36 25 1     مدیریت شده ارگانیك)تعداد(.  IPM محل عرضه محصوالت .سالم . طبیعی

 11- 2425 1124 413     عرضه شده)تن( IPM طبیعی و محصوالت ارگانیك .

           مدیریت شده ارگانیك)تعداد(.  IPM محل عرضه محصوالت .سالم . طبیعی
 

 11- 84 45       غرفه های عرضه کننده طرح رهگیری و شناسنامه دار کردن محصوالت)تعداد(

 -           فروشگاهی مرتبط با سامانه مرکزی )تعداد( ایجاد شبکه ترازوها و صندوق های

     15 1     بازارهای دریافت کننده عالمت استاندارد فروشگاهی)تعداد(
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 ( ی)با لحاظ بازار محله ا29-29 یروز در سال ها یو بازار ها نیادیتعداد و مساحت  م

 منطقه

 درصد تغییر 29سال  29سال 

بازارهای 

 محله ای

جمع  بازار

 آوری شده

تعداد 

میادین و 

بازارهای 

 روز

مساحت 

میادین و 

بازارهای 

روز 

 )مترمربع(

بازارهای 

 محله ای

بازار جمع 

 آوری شده

تعداد 

میادین و 

بازارهای 

 روز

مساحت 

میادین و 

بازارهای 

روز 

 )مترمربع(

تعداد 

میادین و 

بازارهای 

 روز

مساحت 

میادین و 

بازارهای 

روز 

 )مترمربع(

1 3 5 16 62451 3 1 13 61451 -1 -2 

2 8 1 11 61158 4 6 12 64885 1 -2 

3 1 5 3 6418 1 5 5 5855 41 26 

6 1 1 12 38141 1 5 12 38621 5 -1 

5 2 5 11 34553 1 3 14 32342 -4 -11 

4 1 5 4 31212 1 5 4 31212 5 5 

1 1 5 3 11581 1 1 6 12114 33 5 

8 5 5 6 4333 5 5 5 4661 25 2 

1 3 5 1 22511 6 1 1 15833 5 -28 

15 1 5 4 8511 1 5 4 8511 5 5 

11 5 5 3 3555 5 5 3 3555 5 5 

12 3 5 2 6855 3 5 2 6855 5 5 

13 5 5 2 45165 5 5 3 44455 55 1 

16 6 5 6 4338 6 5 6 4338 5 5 

15 5 5 12 43481 5 1 12 42421 5 -2 

14 5 5 4 65854 1 5 5 65854 -11 5 

11 1 5 4 8545 1 2 6 6145 -33 -62 

18 2 5 1 18155 2 5 1 18155 5 5 

11 5 5 1 811 5 5 1 811 5 5 

25 11 6 5 15114 1 2 5 12165 5 -25 

21 5 5 1 26142 6 1 1 22542 5 -1 

22 5 5 15 18141 5 5 15 14151 5 -11 

 6- 1 555581 163 14 63 528361 162 4 61 جمع

 واقع می باشد 11هزار متر مربع در منطقه  2121 احتمسمیدان مادر به 
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 )هزارتن(22-29یمحصوالت عرضه شده درسال ها

 درصد تغییر درصد به كل 29سال درصد به كل 29سال درصد به كل 22سال محصول انواع

 11- 61 213.5 36 315 33.5 316.3 میوه

 11- 65 246.5 31 662 31 634.2 و صیفی وفرنگی جالیزی

 155- 8 53.5 1 151 1.6 156.4 سبزی

 11- 1 4.5 1 15 5.1 8.1 وخشکبار حبوبات

 155- 6 21.5 1 83 8.2 11.2 لبنیات

 11- 1 6.5 1 1 5.5 5.3 ماهی

 155- 1 4.5 1 12 5.1 1.1 گوشت

 11- 3 21.5 6 61 3.1 66.2 مرغ

 155- 1 6.5 1 16 1.6 15.1 مرغ تخم

 155- 5 5.1 5 2.2 5.2 1.1 وکالباس سوسیس

 155- 1 4.4 3 31 2.6 24.1 متفرقه

   155 445.5 155 1131 155 1118.3 جمع

 

 22-29 یمیزان و نوع تاسیسات و تجهیزات موجود در میدان مركزی شهر در سال ها

 نوع

 29سال  29سال  22سال 

 تعداد
 مساحت

 تعداد
 مساحت

 تعداد
 مساحت

 )مترمربع( )مترمربع( )مترمربع(

 16655 1 41841 1 41841 1 نگپارکی

 1855 14 1855 14 1855 14 سرویس بهداشتی

 مسجد و حسینیه
در مرحله اتمام 

سقف ها و شروع 

 سفت کاری
1555 

انجام سفتکاری و 

 نصب گنبد مسجد
1555 _ 1555 

 فضای سبز مورد نیاز
 

623611 
 

631511 _ 646421 

 سردخانه

در مرحله مناقصه 

و شروع عملیات 

ختهای زیر سا

 ناحیه صنعتی

135555 
عدد انبار سرد  2

)سردخانه میوه و 

 سیب و پیاز و ...(
135555 _ _ 

 6411 11 6351 1 6351 1 بانك

 مرکز اطالع رسانی
به محض ایجاد 

  فیبر نوری

به محض ایجاد 

    فیبر نوری

 1555 _ 252 1 252 1 انبار
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 شهر تهران یباسازیسازمان ز

 

 
 

 82-29های سال در شهرتهران  یساز بایاجراشده توسط سازمان ز یها تیتعداد فعال

ف
ردی

 

 موضوع -سرفصل

 خاتمه یافته

 29سال 29سال 22سال 82سال

 5 15 1 5 و توسعه ای  طرح های بنیادی 1

 5 231 222 4 مطالعات کاربردی و طراحی 2

3 
های پروژه

 شهری

 1 5 3 5 باززنده سازی محور واجد ارزش

 2 1 6 1 احداث پیاده راه شهری طراحی و

 5 1 2 1 مرمت و بازسازی زورخانه ها

 11 21 4 1 طراحی و بهسازی معبر پیاده و میدان

6 
هنرهای 

 شهری

 113 242 111 31 آثار حجمی

 82 122 65 21 نقاشی دیواری

 54 1 11 5 نورپردازی دائم فضاهای باارزش شهری 5

 5 5 6 5 احداث پاتوق محالت 4

1 
سرویس 

 بهداشتی

 1 5 5 5 سرویس بهداشتی مکانیزه

 111 41 64 25 سرویس بهداشتی پرتابل

8 

عناصر 

مبلمان 

 شهری

  1 16 15 پل عابر مکانیزه

 - 5 پل عابر معمولی
5  

 5 5 - 5 ایستگاه اتوبوس

 3 1 22 5 زمین بازی کودکان

 1 1 11 25 وسایل ورزش همگانی )ست(

 2121 1154 111 665 ان پارکیمبلم

 5 5 228 25 سطل زباله

 5 5 13 5 ساعت برای میادین با تابلوی راهنما

 5 31 31 5 تابلوهای معرفی بناهای با ارزش و زندگینامه شهدا



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       922

 

 82-29 های سال درشهرتهران  یساز بایاجراشده توسط سازمان ز یها تیتعداد فعال
ف

ردی
 

 موضوع -سرفصل

 یافتهخاتمه 

 29سال  29سال 22سال 82سال

1 

پیکره های 

تبلیغات 

 محیطی

  124 216 5 تابلو فرهنگی

 251 سازه پرتابل

 611 215 12نصب: 

جمع آوری: 

65 
554 14 

 121 استند و پانل کنار دیواری)تهاتر(

 12 4 31نصب: 

جمع آوری: 

414 
151 166 

 5 5 نمایشگر فرهنگی

61 

و  )فرهنگی

 تجاری(

)فرهنگی 64

 و تجاری(

 2 نمایشگر تجاری

 3  3نصب: 

جمع آوری: 

2 
5 3 

 15 بیلبورد

 15 1 51نصب: 

جمع آوری: 

135 
154 68 

15 
آموزش و 

 ترویج

 اکران طرح های فرهنگی  برروی پیکره های تبلیغات محیطی

 )مترمربع روز(به همراه طرح های آموزشی(
855555 2151625  811555 151855 

 اکران طرح های آموزشی   برروی پیکره های تبلیغات محیطی

 )مترمربع روز(
125555 

متر  5415

مربع / 

 عرشه پل

  

 5 5 3 14 های مختلف ملی و مذهبیآذین بندی و نورپردازی موقت به مناسبت

 11 3 31 14 نشست ، جشنواره ، نمایشگاه ...

 3 15 48 21 سمینار وسخنرانی

 21 3 21 13 دوره های آموزشی برای پرسنل

 2 5 25 5 دوره های آموزشی برای مناطق
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 29-29ی در سال هاشهرتهران  یساز بایسازمان زفعالیت های 

 درصد تغییر 29سال  29سال  شرح

 تعداد نوع عملیات نوع ابزار تبلیغاتی
متراژ 

 )مترمربع(
 تعداد

متراژ 

 )مترمربع(
 تعداد

ژ مترا

 )مترمربع(

 بیلبورد

 1- 33- 1253 68 1324 12 جمع آوری

 215 116 511 15 154 1 نصب

 تابلو روی عرشه پل هوایی

 35 26 3556 51 2245 64 جمع آوری

 - 155-   - 26 اصالح ابعاد )استانداردسازی(

 623 638 3221 15 414 13 نصب

 111 143 3411 331 1322 124 نصب لمپوست بنر

 85- 65- 2181 221 16134 656 جمع آوری ست بنرلمپو

 پرتابل

 11- 11- 112 14 4512 554 جمع آوری

 85 11 5126 611 3115 215 نصب

 63 63 836 131 582 11 جمع آوری پانل شیشه ای )دیواری(

 تابلوی روی بام

 جمع آوری
  

5 5   

   616 1 - - نصب

 نما آگهی

 جمع آوری
  

5 5   

 نصب
  

2 522   

 تابلوی داخل محوطه

 155- 155- 5 5 661 6 جمع آوری

 نصب
  

25 886   

 استند

 14- 81- 32.6 5 155 21 جمع آوری

 155- 155- 5 5 4 1 نصب

 12- 11- 22451 1613 31662 1511 جمــــع
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 22-29ی در سال هاشهرتهران  یساز بایسازمان زفعالیت های 
 د تغییردرص 29سال  29سال  22سال عنوان

 48- 115555 361261 115836 جمع آوری بنر و تابلو های غیر مجاز

 1- 1253 1324 2441 جمع آوری بیلبورد

 1228 3556 235 1512 جمع آوری عرشه پل هوایی

 63 836 582 3148 جمع آوری پانل شیشه ای

     مساحت نماهای پیرایش و پاک سازی شده )پالک ثبتی(

 215 511 154 2533 نصب بیلبورد

 121 213 111 424 مرمت و بازسازی بیلبورد

 623 3221 414 844 مرمت ونصب روی عرشه پل

 22- 164555 184555  میادین طراحی شده )متر مربع (

 13- 16 14 13 میادین طراحی شده )تعداد(

نسبت میادین و معابر ساماندهی شده به کل میادین و 

 د(معابر نیازمند ساماندهی )درص
    

     مساحت بناهای نورپردازی شده )مترمربع(

     مساحت معابر نورپردازی و زیب سازی شده )مترمربع(

مساحت نقاشی  دیواری و گرافیکی محیطی ایجاد شده 

 )متر مربع (
51481 46555 158555 41 

     مساحت فضا های مرمت و بازسازی شده )مترمربع(

 12 211 115 485 شهری ()تعداد( المان های نصب شده )مبلمان

مساحت فضا های تبلیغات تجاری ساماندهی شده 

 )مترمربع(
    

     مساحت فضا های کسب و کار ساماندهی شده )مترمربع(

     

 (الیر ونیلی)مبالغ به م22-29 یدرسال ها یباسازیسازمان ز یها نهیعملكرد هز سهیمقا
 درصدتغییر كلدرصد به  29سال  29سال 22سال موضوع

 138 1 81115 31555 61655 مرمت وبازسازی

 5.6 1 18511 18555 32555 مبلمان شهری

 1542 52 441555 65255 54155 جداره کف سازی

 236 12 151523 61455 24555 نورپردازی وآذین بندی

 55- 3 36151 48655 51165 طراحی میادین

 813 1 1631 155 3655 طراحی واجرای آبنما

 15 4 11181 65115 23515 تبلیغات فرهنگی

 83 4 13483 65355 28655 نقاشی دیواری وگرافیك محیطی

 112 1 114128 62152 31124 آثارحجمی

 183 3 34653 12855 12225 مشارکت وآموزش شهروندی

 241 5 1285143 355361 321431 جمع کل
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 22-29در سال های ران شهرته یساز بایاجراشده توسط سازمان زپروژه های 
 عنوان پروژه موضوع پروژه

 22پروژه های ویژه سال

 ساماندهی میادین اصلی شهرتهران)بریانك،مادر،فاطمی،دانشگاه،نبوت(

 متری دهقان،کریمخان زند(21ساماندهی محورهای پیاده )بهشتی،مطهری،درختی،

 گشتگاه امام علی)ع(

 اجرای مبلمان شهری بوستان والیت

 جرای سیستم پخش اذانا

 نورپردازی موقت ویژه مناسبت ها )دهه فجر،نیمه شعبان ، عید فطر(

برگزاری اولین دوساالنه دیوار نگاری شهر تهران در سه بخش : پژوهش ، مسابقه و طراحی آثار، نمایشگاه مواد و 

 . مصالح و تجهیزات

 برگزاری سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
 گزاری دوساالنه مجسمه های فضاهای شهریبر

 تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولی عصر )عج(

المللی زندگی پیاده در شهر به همراه کارگاههای تخصصی که منجر به تدوین منشور همایش بینبرگزاری 

 زندگی پیاده در شهر تهران گردید.
 د بصری از نماهای شهرانجام پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی حذف زوائ

 جلد( 6های تصویری عناصر مبلمان شهری)مجموعه آلبومتهیه و تالیف 

 ابنیه تاریخی تهران 25( شامل 2و  1های تهران پژوهی )مجموعهتهیه و تالیف 

 مجموعه کتابهای دانش زیباسازی شهریتهیه و تالیف 

 انساله سازم 5تهیه و تدوین سند استراتژیك و برنامه 

 29پروژه های ویژه سال

 گانه 22 مناطق عملکرد ارزیابی نامه نظام تالیف و تهیه

 یساز بایعنوان کتاب دانش ز 4 نیو تدو فیتال

 شهدا و «ع» حسین امام میادین فاصله در شهریور 11 محور کیفی ارتقا و ساماندهی طراحی

ت تاریخی جماران شامل کارهای ابنیه و اجرای عملیات طرح بهسازی و ساماندهی محوطه محدوده باف

 مترمربع 1555تاسیسات، سیستم روشنایی و مبلمان شهری در فضایی به مساحت تقریبی 

 پروژه عمارت ارباب هرمز هیو عال ینظارت کارگاه یانجام خدمات مشاوره برا

 تهران شهر دیواری های نقاشی کتاب جلد 23 تهیه

 زیباسازی موضوعات با پالتویی کتاب عنوان 25 تولید و تهیه

 تدوین رشته زیباسازی در مقطع کار و دانش
 بازسازی، ساماندهی و آرام سازی نما و تابلوهای صنفی میدان امام حسین

 29پروژه های ویژه سال 

 شهریور در فاصله میادین امام حسین)ع( و شهدا 11طراحی ساماندهی و ارتقای کیفی محور 

طرح بهسازی و ساماندهی محوطه محدوده بافت تاریخی جماران شامل کارهای ابنیه و اجرای عملیات 

 مترمربع 1555تاسیسات، سیستم روشنایی و مبلمان شهری در فضایی به مساحت تقریبی 

 پروژه عمارت ارباب هرمز هیو عال ینظارت کارگاه یانجام خدمات مشاوره برا

 دائم پل شهید محالتی خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی

 تولید و انتشار ویژه برنامه ای با عنوان پیرایش شهری

 تهیه و تدوین کتاب ضوابط و مقررات آب نماهای شهری

 طرح تدوین تاریخچه تحلیلی مجسمه های شهری تهران

 "باید ها و نبایدها "طرح پژوهشی دیوارنگاری های شهر تهران

 نورپردازی درختان خیابان ولیعصر)عج( خرید تجهیزات و اجرای طرح
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 تهران یمنیوخدمات ا یسازمان آتش نشان

 

 
 29-29آمار مقایسه ای آتش نشانی درسال های 

 واحد عنوان

 درصدتغییر 29سال  29سال

 حادثه حریق
خدمات 

 ایمنی
 حادثه حریق

خدمات 

 ایمنی
 حادثه حریق

خدمات 

 ایمنی

 6 1- 5- 22414 1544 25441 21113 15613 21855 تعداد حریق و حادثه

 5.3 4- 1 36413 21155 45561 36516 21146 51543 تعداد کل خوروهای اعزامی

 6- 11- 5- 151851 83312 185615 112381 13253 188118 نفر کل پرسنل اعزامی

 11 3 155 16154 2315 1456 12438 2312 181 نفر نجات یافتگان

 5.5- 11- 5.6- 1181 5815 8316 1221 4563 8355 ساعت 1مدت عملیات 

 5.5- 11- 1- 1258 5833 8341 1266 4516 8661 ساعت 2مدت عملیات 

 تعداد مجروحین

 4 33 41 11 26 18 18 18 41 آتش نشان

 16 8 15- 286 3154 555 255 3615 558 شهروند

 تعداد فوت شدگان

 5 5 1 5 1 5 اتش نشان
 

-155 
 

 33 6- 26- 156 241 14 114 218 21 شهروند

 مسببین ایجاد حریق

 1- 25- 21- 1551 1558 1162 1443 1152 1665 مرد

 1- 21- 16 855 234 122 131 355 151 زن

اولین ماده ای که دچار آتش 

 سوزی شده

 5 5 5 5 5 5 - - 5 جامدات

 5 5 5 5 5 5 - - 5 مایعات

 5 5 5 5 5 5 - - 5 گازها

 18- 55 12 21 655 1211 33 351 435 رد ریالمیلیا خسارت وارده

مدت زمان رسیدن به محل 

 عملیات
 6- 1- 5.6- 243 356 245 215 358 244 ثانیه
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 22-29آمار مقایسه ای آتش نشانی درسالهای 

 درصدتغییر 29سال  29سال  22سال واحد عنوان

 14 6118 6512 3851 نفر تعداد آتش نشان )رسمی(

 65- 3 5 12 تعداد ی جدید االحداثتعداد ایستگاهها

 3 153 155 15 تعداد تعداد ایستگاه های موجود

 2 131282 136521 125451 مترمربع زیربنای کل ایستگاههای آتش نشانی

 5 25 25 25 دستگاه امداد )نردبان و باالبر(

 5 12 12 12 دستگاه خودرو نجات سنگین

 34 314 233 233 دستگاه خودرو سنگین عملیاتی

 11 511 251 251 دستگاه خودرو عملیاتی سبك

 5 1 1 1 دستگاه خودرو عملیاتی فوماتیك

 5 5 5 دستگاه خودرو عملیاتی شیمیایی
 

 5 21 21 21 دستگاه تانکر آبرسانی

 5 31 31 31 دستگاه بیل مکانیکی ، لودر ، مینی لودر، بکهو ، جرثقیل و  تریلی

  5 5 12 تگاهدس خودروهای پشتیبانی اداری

  5 5 1 دستگاه خودروهای غیر فعال

  5 5 5 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی فنزی

  5 5 5 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی دراگر

 1 4145 4886 4156 عدد تعداد شیر آتش نشانی موجود

 13- 115 251 - عدد تعداد شیر آتش نشانی خریداری شده

 155- 5 3 18 باب ر ایستگاهتعداد سالنهای ورزشی احداث شده د

 5 5 1 مرکز تعداد مراکز فوریتی و اورژانسی احداث شده در ایستگاهها
 

 62 1141 4618 6181 مورد تعداد اماکن پرخطر شناسایی شده
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 22-29در سال های  در مناطق شهر تهرانایستگاه های و شیرهای آتش نشانی آمار 

 منطقه

 تعداد شیر آتش نشانی یستگاه  هازیر بنای كل ا تعداد ایستگاه ها
تعداد ایستگاه های 

 جدیداالحداث

 29سال 29سال 22سال 29سال 29سال 22سال 29سال 29سال 22سال 29سال 29سال 22سال

1 5 5 5 8132 8132 8132 238 261 266 5 5 5 

2 5 5 5 8114 8114 8114 615 445 443 5 5 5 

3 5 5 5 6635 6635 6635 115 233 234 5 5 5 

6 8 1 15 8111 1511 15516 485 164 161 5 1 1 

5 4 1 8 8556 1181 15156 431 456 458 5 1 1 

4 3 3 3 3515 4515 4515 255 231 236 5 5 5 

1 6 5 5 3444 3444 3444 251 224 235 5 5 5 

8 3 3 6 5181 5181 4156 355 351 356 5 5 1 

1 1 1 1 148 148 148 135 115 116 5 5 5 

15 2 2 2 1134 1134 1134 115 213 211 5 5 5 

11 4 4 4 1514 1514 1514 352 311 322 5 5 5 

12 4 5 5 6162 6162 6162 418 455 458 5 5 5 

13 3 3 3 2348 1444 1444 148 114 185 5 5 5 

16 2 2 2 6355 6644 6644 233 214 211 5 5 5 

15 4 1 1 8664 8664 8664 312 331 365 5 1 5 

14 3 6 6 3264 3264 3264 248 212 215 5 1 5 

11 3 3 3 5152 5152 5152 185 111 116 5 5 5 

18 4 4 4 1551 1551 1551 185 233 234 5 5 5 

11 6 6 6 4413 4413 4413 165 214 211 5 5 5 

25 1 1 1 11655 11655 11655 215 361 351 5 5 5 

21 2 2 2 6655 6655 6655 22 26 28 5 5 5 

22 5 4 4 2138 6618 6618 41 165 161 5 1 5 

خارج از 

             محدوده

 3 5 5 4145 4886 4135 162261 131618 125344 153 155 15 جمع
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 22-29در سال های  در مناطق شهر تهرانو خسارت آن  قیحر یآمار پراكندگ

 منطقه

 خسارت حریق)هزار ریال( تعداد حریق

 ردرصد تغیی 29سال  29سال  22سال  درصد تغییر 29سال  29سال  22سال 

1 112 1115 1223 3 15128665 1518855 11584155 88 

2 1331 1811 1881 -1 12651255 18283555 35286155 44 

3 858 121 118 -13 8435355 12485255 14123155 21 

6 1688 1631 1611 3 24654155 34266185 552125115 1281 

5 1641 1518 1615 -8 8481115 11111155 21566155 11 

4 824 116 1532 6 25331455 25123153 22461555 13 

1 451 134 511 -22 3113155 8124635 4183685 -26 

8 452 516 522 2 6151155 21588255 18123555 348 

1 215 311 311 -15 3551515 5621555 1814855 66 

15 451 416 418 -8 4116854 1154655 1456355 -1 

11 134 145 863 -13 21386155 15146555 11568153 55 

12 1648 1555 1654 -4 111518355 63118835 116311555 145 

13 558 553 625 -11 6238555 5455455 53134555 861 

16 156 452 455 -8 6854125 8153555 11825155 11 

15 1538 1414 1512 -15 28433385 11185265 13165555 2 

14 441 153 441 -11 35554655 8325255 4121155 -11 

11 561 555 525 -5 3113655 4555445 3811155 -61 

18 145 1511 1526 -1 56561865 65542455 125421455 251 

11 1151 1313 1121 -16 26516855 25663255 25546655 23 

25 1251 1533 1588 6 16861825 62312465 11562155 -55 

21 284 315 216 -21 4444555 251121555 11133255 -11 

22 312 615 655 15 4156115 8121155 11115155 31 

خارج از 

 محدوده
145 163 235 46 1825315 5611555 5311555 -1 

 11 1211358553 431461838 553815541 5- 25441 21852 11581 جمع
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 22-29در سال های  تهران یدر مناطق شهر و خسارت آنحوادث  یآمار پراكندگ

 منطقه

 ریال(میلیون خسارت حادثه) تعداد حادثه

 29سال  29سال  22سال 
د درص

 تغییر
 29سال  29سال  22سال 

درصد 

 تغییر

1 168 154 184 6 12218 14354 31123 166 

2 118 842 858 -4 18128 31351 65145 2 

3 521 518 523 -13 11518 13123 13561 -3 

6 466 888 831 -4 14516 31156 35885 13 

5 448 146 151 -1 21352 25121 25514 25 

4 365 661 655 -8 8222 8232 1411 -1 

1 361 631 335 -26 2111 6114 6616 -4 

8 352 356 285 -21 11113 3855 4421 12 

1 134 185 155 -14 3456 6311 3681 -11 

15 211 281 261 -13 3615 15231 6118 -51 

11 351 344 335 -8 2532 2581 12551 611 

12 312 563 665 -18 2115 12351 5113 -51 

13 255 332 266 -21 6611 23185 8211 -46 

16 355 663 321 -28 1661 16221 6231 -15 

15 525 141 415 -12 15244 15115 114411 465 

14 262 214 245 -12 1581 6158 6651 1 

11 135 115 142 -5 1425 6268 1614 -41 

18 351 655 663 11 4115 13265 31156 135 

11 242 322 332 3 8531 15141 11115 45 

25 362 618 634 -1 8583 1254 15156 114 

21 281 335 215 -12 11411 26335 11831 -18 

22 221 253 284 13 5413 1683 21821 135 

خارج از 

 محدوده
138 251 212 2 6112 4185 11568 43 

 55 655154 351624 251311 1- 1544 15613 8363 جمع
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 29-29در سال های  تهران یدر مناطق شهر و خسارت آن خدمات ایمنی یآمار پراكندگ

 منطقه

 درصد تغییر 29سال  29سال 

تعداد خدمات 

 ایمنی

خسارت خدمات 

 ایمنی

 )میلیون ریال(

تعداد خدمات 

 ایمنی

خسارت خدمات 

 ایمنی

 )میلیون ریال(

تعداد خدمات 

 ایمنی

خسارت خدمات 

 ایمنی

1 1354 1251 1236 1351 -4 8 

2 1118 1418 2536 1525 13 -11 

3 1554 163 1515 823 1 -13 

6 1112 2122 1821 1111 3 -66 

5 2515 1511 2121 1126 4 58 

4 1111 5631 1235 1614 5 -16 

1 1251 512 1256 415 5 18 

8 1515 131 1536 114 -3 26 

1 311 1415 615 3111 4 -68 

15 136 1241 155 1625 2 12 

11 1521 1118 1521 811 5 -61 

12 1156 1265 1112 2116 2 135 

13 162 525 121 335 -3 -31 

16 1515 315 1135 565 12 38 

15 1314 846 1345 1662 6 41 

14 521 454 583 1161 11 225 

11 644 535 555 1151 8 158 

18 441 2414 481 1618 6 -66 

11 313 316 611 413 5 116 

25 111 513 1545 641 1 -22 

21 341 111 338 536 -8 -24 

22 351 115 388 614 24 166 

 16- 21- 1 35 14 61 خارج از محدوده

 14- 6 21145 22414 33585 21113 جمع
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 29نوع حادثه در سال  كیحوادث به تفك یالیخسارات ر

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 (ریالبرحسب هزار)
 تعداد عملیات

 یخسارت ریال

 رریال()برحسب هزا

 361455 265 سقوط افراد از بلندی 12141155 631 آب گرفتگی

 5 1 سقوط افراد از کوه 15555 3 آسانسور )باالبر( خودرو

 141555 12 سقوط افراد در چاه 15226255 183 آوار )ریزش ساختمان(

 3555 15 سقوط افراد در رودخانه 1652555 545 اجسام معلق و در حال سقوط

 3555 33 سقوط افراد در کانال 5 1 دهاشیاء برن

 5 32 سقوط افراد در گودال 21115 113 اقدام به خودکشی

 16311555 115 سقوط خودرو 22262655 11 انفجار بدون حریق

 3816555 613 سقوط درختان 15555 25 برق گرفتگی

 555 1 پله برقی
سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا 

 پاراگالیدر
1 5 

 5 1 غرق شدن در استخر 55555 8 یکلتتصادف موتورس

 CO 154 3555گاز  356861155 3155 تصادف یا واژگونی خودرو

 253355 186 تهدید به خودکشی
گم شدن یا گیر کردن در 

 جنگل -کوهستان
41 5 

 1662555 13 گودبرداری 35555 4 چرخ گوشت

 41555 22 حادثه شیمیایی
گیر کردن اعضای بدن بجز 

 دست و پا
55 38555 

 81555 331 گیر کردن دست و پا 5 2 حوادث مترو

 441555 132 گیرکردن خودرو 5555 6 خودسوزی

 5 28 محبوس شدن در چاه 5555 1 رانش زمین

 152155 554 نشت گاز 2551555 185 ریزش چاه

 1558555 613 نشت گاز از علمك 13555 14 سایر

 142255 338 نشت گاز خودرو 145555 32 سقوط آسانسور

 5614455 1513 نشت مایع )بنزین، گازوییل و ...( 11518155 251 سقوط اجسام

 

 88-29ی درسال ها ریالی خسارت زانیاز نظر م قیحر تعداد
 درصدتغییر 29سال  29سال 22سال 82سال 88سال میزان خسارت ریالی

 21- 6321 5145 4882 - - نامشخص

 12 8431 1411 6121 1533 1846 بدون خسارت

 66- 15 18 21 21 35 خسارات کمتر از ده هزار تومان

 23- 653 525 556 155 881 خسارات ده هزار تومان تا کمتر از صد هزار تومان

 11- 3851 6445 2255 6315 6142 خسارات صد هزار تومان تا کمتر از یك میلیون تومان

 8 2488 2611 6132 2211 2161 خسارات یك میلیون تومان تا کمتر از ده میلیون تومان

 65 161 531 635 315 381 خسارات ده میلیون تومان یا بیشتر

 5- 25441 21855 11546 11545 14513 جمع کل
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 29 در سالخدمات نوع  كیبه تفك خدمات ایمنی یالیخسارات ر

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 ) برحسب هزار ریال (

 6655 132 کشف جسد

 4155 318 آژیر

 1834455 1212 احتمال آوار

 121555 155 احتمال سقوط

 11255 11 باز ماندن شیر آب

 CO 181 455بررسی گاز 

 244515 2151 بسته شدن درب )بدون محبوسی(

 1415 215 بسته شدن درب خودرو

 5 1 پست فشار قوی

 24355 15 ترکیدگی لوله فاضالب

 168455 251 سایر

 5115825 453 فروکش کردن زمین

 1228255 121 قطع یا اتصال کابل برق و احتمال برق گرفتگی

 21255 111 قفل فرمان، قفل پدال یا قفل موتور سیکلت

 81115 1255 گیر کردن حلقه انگشتری، النگو و دستبند

 612655 2154 محبوس شدن افراد

 52455 1155 محبوس شدن حیوانات

 215855 6121 محبوس شدن در آسانسور

 11435 2186 مشاهده حیوانات

 555825 315 مشاهده دود

 1561215 1851 نشت آب

 21145515 22414 جمع

 

 88-29در سال های  قیبه محل حر دنیاز نظر مدت زمان رس  قیحرتعداد 

 درصد تغییر 29سال 29سال 22سال 82سال  88سال  مدت زمان رسیدن

 2 655 312 666 141 235 دقیقه 1کمتر از 

 2- 2551 2535 2511 1245 1218 دقیقه 2تا  1 بین

 3- 6135 6216 3123 2551 2312 دقیقه 3تا  2بین 

 2- 5525 5151 6418 3142 2116 دقیقه 6تا  3بین 

 1 6655 6334 3885 2155 2426 دقیقه 5تا  6بین 

 15- 2515 2351 2444 2141 2158 دقیقه 4تا  5بین 

 24- 156 1211 1481 1614 1611 دقیقه 1تا  4بین 

 32- 515 161 1558 1528 125 دقیقه 8تا  1بین 

 11- 651 655 441 481 424 دقیقه 1تا  8بین 

 5- 255 242 621 645 614 دقیقه 15تا  1بین

 11- 525 452 1518 1168 1513 دقیقه 15بیشتر از 
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 22-29 یهرتصرف درسال ها یالیخسارات ر زانیبرحسب نوع تصرف وم قیتعدادحر

 نوع تصرف

 درصد تغییر 29سال  29سال 22سال

 تعدادحریق

میزان 

خسارت 

 )هزار ریال(

 تعدادحریق

میزان 

خسارت 

 )هزار ریال(

 تعدادحریق

میزان 

 خسارت 

 )هزار ریال(

 تعداد حریق
میزان 

 خسارت

 15 2- 81115515 2155 14165135 2118 54688114 2113 مسکونی

 35 4 5112555 132 6383155 125 1526115 115 فرهنگی آموزشی

 63- 12- 3514155 14 5333555 84 1616155 44 درمانی مراقبتی

 تجمعی

 18 2- 8356355 255 1554435 245 4646155 226 خصوصی

اداری 

 دولتی
212 16451155 262 15526355 265 13585655 -1 21 

نظامی 

 انتظامی
46 141255 14 3152355 61 4565855 -38 43 

 15 1 55258555 351 28365555 321 35153555 651 ه ایحرف

 121 15 4235555 126 2128355 113 2188155 115 خدماتی

 31 6- 15621555 518 56185145 451 121514355 411 تجاری و کسبی

 12- 15 42141155 111 228613215 111 21341655 114 صنعتی

 665 8- 111518555 625 161516555 658 111311525 613 انباری

 42 5 2211555 631 1654665 635 1425155 366 مخاطره آمیز

 2- 1 8164155 2534 8331255 2313 3244655 1462 فضای سبزکشاورزی

وسایل 

 نقلیه

 35 5- 1121355 55 848555 58 2256355 84 دولتی

 68 6 68131155 1343 33556555 1313 24586355 1211 شخصی

 45 11- 36553583 11511 21421553 12616 11451415 15155 هامعابر و گذرگاه

 12 5- 1211358553 25445 435151338 21855 551613411 11546 جمع

 

 88-29 یدر سال ها های آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوز

 29سال  29سال  22سال 82سال  88سال  فصل
درصد 

 تغییر

 133 415 288 361 1523 224 بهار

 11- 851 1554 1215 541 1111 تابستان

 143 414 251 111 41 151 پاییز

 15 145 164 124 12 41 زمستان

 35 2343 1161 1811 1123 2223 جمع
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 22-29 یها در سال ها یدر آتش سوز اتیآمار مدت زمان عمل

 مدت عملیات
 9كمتر از 

 ساعت

 9تا  9بین 

 ساعت

تا  9بین 

 ساعت 2

تا  2بین 

 ساعت2

 0تا  2بین 

 ساعت

تا  0بین 

 ساعت 2

ساعت  2

 یا بیشتر

 21 1 16 38 121 855 18555 15تعداد حریق

 15 13 21 53 254 1452 11816 11تعداد حریق

 8 3 12 31 135 815 11456 12تعداد حریق 

 25- 11- 54- 24- 31- 51- 1- درصد تغییر

 

 88-29 یها موجود در سال یها ستگاهیا تیوضع

 29سال  29سال  22سال 82سال  88ال س شرح 
درصد 

 تغییر

 3 153 155 15 15 11 تعداد ایستگاههای موجود

 8- 12 13 12 6 3 تعداد ایستگاههای در حال ساخت

 5 2 2 6 - 2 تعداد ایستگاههای تخریب و نوسازی

 5 5 5 - 1 ساخت مجموعه ورزشی
 

 41 5 3 3 3 4 مجتمع ایثارگران پروژه های مختلف

 5 5 5 2طراحی فاز  2طراحی فاز  راحی اداره مرکزیط
 

 ساخت اورژانس
متناسب با 

 ساخت ایستگاه

متناسب با 

 ساخت ایستگاه
5 2 5 -155 

 5 155 155 15 15 13 سرویس و نگهداری ایستگاههای موجود

 

 (الی)ارقام به هزار ر2988-از سال  تهراندرآمدهای آتش نشانی شهر
 درصد تغییر 29سال  29سال 22سال 82سال 88سال عنوان

ت 
خدما

اطفا و 

ت
نجا

 عملیاتی 
      

 11 688231813 215881511 288522553 118553812 135115152 جانبی

ت 
خدما

ی
پیشگیر

 32- 1518385 1555555 812555 136551 511514 کارشناسی 

 اجرایی
     

- 

 جانبی
  

336458 614526 
 

-155 

ی
ت آموزش

خدما
 

 عمومی
  

26535 
   

 1- 512516 511121 638851 141144 1685423 تخصصی

 کمك آموزشی
  

354111 1615451 115323 -66 

ی ، 
پزوهش

ی
ص

ص
تخ

 

 بررسی کیفی
     

 

 خدمات مشاوره ای
     

 

ت 
خدما

ی
بازرگان

 

 فروش
     

 

 14- 1542 21146 56158 41216 31511 سرویس

ت 
خدما

ی
پشتیبان

 

 31 2155258 1453831 1155533 6512111 1561114 اجاره ماشین آالت

 اجاره بها
  

6854321 3225165 12652881 286 

 11 555515111 286452416 211353111 186161345 136341518 جمع
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 به هزار ریال( )ارقام87-29دریافت اعتبار و هزینه آن  برای احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی و خرید و نصب شیر آتش نشانی در سال های 

 29سال  29سال 22سال 82سال 88سال 87سال عنوان
 درصد

 تغییر

کل اعتبار دریافتی از محل منابع 

 درآمدی شهرداری
358142555 83555555 153145423 145555555 1261133351 1145322341 51 

کل اعتبار دریافتی از محل کمکهای 

        دولتی
 51 1145322341 1261133351 145555555 153145423 83555555 358142555 جمع کل اعتبار دریافتی

ت و تجهیز 
هزینه ساخ

ی جدید
ایستگاهها

 

 341255514 314882241 111421331 354152555 362354255 ازمحل منابع شهرداری
 

-155 

 از محل کمکهای دولتی
      

 

 از محل سایر منابع
      

 

ب 
ص

هزینه خرید و ن

ی
ش نشان

شیرآت
 

 1855555 3612555 1211525 1555555 1555555 از محل منابع شهرداری
 

-155 

 از محل کمکهای دولتی
      

 

 از محل سایر منابع
      

 

 341555514 325216241 118865851 316652555 361354255 جمع کل هزینه
 

-155 

 (الیر اردیلیبه م )ارقام87-29سازمان آتش نشانی در سال های   نهیدریافت اعتبار و هز

 بودجه جاری منابع شهرداری
بودجه 

 عمرانی

 جمع منابع

 شهرداری

درآمد 

 سازمان
 جمع

هزینه 

 های

 جاری

هزینه 

 های

سرمایه 

 ای

جمع 

 عملكرد

 81سال 

 1623 141 1256 456 455 مصوب
   

 1562 635 412 1215 112 1123 546 551 جذب شده

 235 152 133 65 13 درصد
   

 88سال 

 1634 161 1281 458 411 مصوب
   

 825 134 486 83 451 جذب شده
   

 115 12 153 16 81 درصد
   

 81سال 

 1586 15 1616 456 865 مصوب
   

 1121 118 131 1158 185 123 153 825 جذب شده

 325 254 116 14 18 درصد
   

 15سال

 1821 512 1315 1821 235 1512 512 1585 مصوب

 1548 325 1268 1612 211 1115 145 1515 جذب شده

 158 43 15 251 124 125 31 16 درصد

 11سال

 2611 555 1161 2351 361 1145 555 1615 مصوب

 2586 341 1115 1454 286 1312 125 1261 جذب شده

 155 41 88 112 81 111 23 88 درصد

 12سال 

 3345 1122 2238 3345 1122 2238 - 2238 مصوب

 2111 651 2256 2316 621 1145 - 1145 ذب شدهج

 81 61 151 124 38 88 - 88 درصد

 ردرصدتغیی

12-11 

 36 156 15 64 221 16  51 مصوب

 35 26 31 65 51 63  58 جذب شده

 68- 31- 15 36- 53- 21-  5 درصد
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 پسماند تیریسازمان مد

 
 )واحد : هزار تن( 88-29 یمناطق درسال ها كیبه تفك یزباله شهر سهیمقا

 درصدتغییر 29سال  29سال 22سال 82سال  88سال  منطقه

1 131 161 152 131 133 -6 

2 261 244 245 211 281 -3 

3 115 114 111 121 154 -12 

6 211 221 235 232 223 -6 

5 214 254 261 358 315 2 

4 112 154 155 11 12 1 

1 14 18 152 16 84 -1 

8 16 15 14 15 81 -15 

1 41 11 48 58 56 -1 

15 151 154 111 151 81 -11 

11 11 151 111 153 85 -22 

12 138 135 136 121 122 1 

13 48 45 54 56 52 -6 

16 112 116 125 115 15 -16 

15 185 116 112 146 161 -15 

14 151 158 151 16 15 1 

11 151 18 14 88 85 -1 

18 151 155 155 11 151 2 

11 81 81 82 81 11 -13 

25 151 155 136 166 131 -1 

21 45 48 42 41 55 -15 

22 21 32 38 58 41 5 

 4- 2546 2126 2125 2123 2458 جمع

 

 82-29درصد پسماند های خطوط پردازش به تفكیك مواد بازیافتی در سال های 

 گونی شیشه آهن آالت عنوان
 و فلز كفی

 فوم
 مقوا پت حلب نایلون پالستیك

 63.6 8.6 8.6 14 15.1 3.1 2.1 5.2 1.1 81سال 

 35.4 15.3 8.4 11.8 12.6 6.3 3.1 5.1 1.5 15سال 

 35.1 15.3 1.4 11.3 12.1 3.5 5.1 6.8 1.3 11سال 

 22.11 12.15 1.81 26.51 16.82 3.58 1.55 6.84 1.35 12سال 

 34- 18 3 21 22 2 68 1 6 درصد تغییر
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 82-29ی پردازش و بازیافت پسماند در سال های آمار طرح ها
 درصدتغییر 29سال  29سال 22سال 82سال  عنوان

 13 2555 1858 1456 1512 پسماند های پردازش شده خطوط مجتمع آرادکوه) هزارتن(

 میزان پسماند های جمع آوری شده به روش مکانیزه  

 د()تر و خشك جداگانه (انسبت به کل پسماند تولیدی )درص
          

 1- 383 388 612 621 آوری شده از مبداء) هزار تن(جمع وزن پسماند خشك جمع

 5 15.1 15.2 15.3 15.6 آوری شده از مبداء کل پسماند شهریدرصد پسماند خشك جمع

 6 62.1 61.2 61.6 61.1 درصد از پتانسیل پسماند خشك شهری

شده(نسبت به کل میزان پسماند بازیافت شده )خشك ،تر،ریجکت 

 پسماندتولیدی)درصد(
25 65 68 65 -4 

 - 5 5 5 5 استحصال انرژی از پسماند)مگاوات ساعت(

 65 86311 58111 13546 51111 میزان مواد بازیافتی در مرکز آرادکوه )تن(

 18 325 215 265 115 مساحت تبدیل شده مراکز دفن به فضای سبز وجنلکاری)هکتار(

 6- 15616 15151 15154 15651 سماند های ساختمانی و عمرانی )متر مکعب در روز(میزان بازیافت پ

 
 درصدتغییر 29سال  29سال 22سال 82سال  عنوان

ت
کمپوس

 

 15 11 15 1 1 تعدادکارخانه ها

 3 1155 1555 4155 5155 تن در روز-ظرفیت کارخانه ها
 

 82-29آمار واحد پذیرش در سال های 

 درصدتغییر 29سال  29سال  22سال  82سال  واحد پذیرش كننده

 31- 141311 1221346 1355511 1125553 دفن در ترانشه ها ) تن(

 5- 31318 32841 33151 32111 چاله های بیمارستانی و الشه حیوانات ) تن(

 13 2555123 1851155 1456566 1511444 واحدهای پردازش) تن(

        3561 سلول دفن بهداشتی) تن(

  2851438 3543334 2181212 2113185 جمع

 82-29آمار مقایسه ای انواع زباله دفن شده سال های
 درصدتغییر 29سال  29سال  22سال 82سال  عنوان

انواع زباله دفن 

  شده)تن(

 5- 31111 32418 36531 32141 بیمارستانی

 23- 111525 232883 181555 236112 لجن و خاک

     - - صنعتی
 

 52- 1318 2121 4111 441 شاخ و برگ

        - عمرانی و ساختمانی

      - - ضایعات داروسازی

 8- 2215585 2641853 2453111 2152561 زباله شهری

 14 311226 321565 156451 3511 سایر

 1- 2841656 3543334 2188212 2113184 جمع
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 82-29ی شهر تهران در سال های عملكرد پذیرش پسماند ساختمانی و عمران
 درصدتغییر 29سال  29سال  22سال 82سال  پسماندهای عمرانی و ساختمانی

        1362455 تعداد تردد ساالنه خودروها

        11122 وزن کل سال) هزار تن(

 4- 15161158 15851133 1152111 1111115 حجم تخلیه در مراکز دفن ثابت )مترمکعب(

 66- 355318 421265 3511455 3111165 ه در گود های مجاز)مترمکعب(حجم تخلی

 5- 6618151 6135355 6614555 6681151 حجم ورودی به مراکز استحصال )مترمکعب(

 1- 16111181 14116618 11668212 18312861 حجم خاک و نخاله جمع آوری شده در شهر تهران)مترمکعب(

 6 24 25 21 21 )درصد(نسبت خاک بازیابی و استحصال شده

 

 29تعداد ایستگاه ها و غرفه های بازیافت و ایستگاه های انتقال مناطق در سال 

 تعداد غرفه بازیافت تعدادایستگاه انتقال تعدادایستگاه بازیافت منطقه
 تعداد مخازن جمع آوری مكانیزه

 پسماند تر تا پایان سال 

1 2 1 26 3841 

2 2 1 22 6585 

3 1 5 12 3112 

6 3 2 25 5558 

5 2 1 34 6115 

4 1 1 4 2468 

1 1 5 8 2535 

8 2 5 16 2112 

1 1 5 12 852 

15 1 5 21 1456 

11 1 5 11 1851 

12 2 1 8 2584 

13 1 5 11 1611 

16 1 5 15 2363 

15 2 1 21 3821 

14 2 5 11 1141 

11 1 5 16 1158 

18 1 1 11 1152 

11 1 1 13 1233 

25 2 1 13 2353 

21 1 5 1 1354 

22 1 5 4 1551 

 52135 335 11 32 جمع
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 واحدمتر مكعب((22-29آمار مقایسه ای  تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سال های

 درصدتغییر 29سال   29سال  22سال عنوان

ک ونخاله
تخلیه خا

)
ب(

واحدمتر مکع
 

 21- 1622138 1112818 1155653 کهریزک

 3- 8111115 1511535 8551446 آب علی

 4- 15161158 15851133 1152111 جمع حجم تخلیه در مراکز دفن ثابت

 155-   652513 683635 گود استقالل)کوثر(

 34- 15555 115555 5 عباس آباد عالقه بند

    5 1852155 گود سیاه کوه

  45555 5 5 گود محمود آباد

  35555 5 5 گود بروجردی

  62215 5 5 ود معدن شکیباییگ

  168148 5 5 معدن کنی

  5 5 5 بهار شهریار

  5 5 35155 گود زهره

 155- 5 44441 444415 گود فرون آباد

 5 5 61255 پروژه های کوتاه مدت
 

 66- 355318 421265 3511455 جمع حجم تخلیه در گودهای مجاز

 35 1384534 1546356 1558565 آبعلی

 11- 341855 636145 636145 معدن تلو

 155-   11285   پارس سازه

 5 1383634 1383631 1531518 مهندسی هوایی

 5 614855 614855 614855 شرکت معین پویندگان

   5 15455 کوهساران غرب
 

 18- 14255 12155 221655 2شن ما

 255 2145 125   1شن ما

 155- 25 224855 252555 ماشین آالت راه آسفالت

 15- 113655 653455 653455 مجتمع پاسداران

 5 142555 142555 168555 گود تهران شن

 5 84655 84655 11255 شرکت بلند پایه

  135555 5 5 معدن جان بزرگی

  25125 5 5 پارس سازه

 11 321135 282156 151411 میزان خاک مخلوط دستیابی شده

 5- 6618151 6135355 6614555 به مراکز استحصال جمع حجم ورودی

 1- 16111181 14116618 11668212 جمع خاک و نخاله تولیدی
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 22-29پروژه های و فعالیت های معاونت خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند در سالهای 

 29سال  29سال  22سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 2135551515   2656555 ال  )تن(کل زباله حمل شده در س
 

 1 848845 114164 811555 گانه )ساعت(22کارکرد ماشین االت در مناطق 

حمل و تخلیه مخازن زباله توسط خودروهای غلطان در واحد خدمات بخش خصوصی 

 )مخزن(
28851 21138 11111 -15 

خش خصوصی حمل و تخلیه مخازن زباله توسط خودروهای   فان   در واحد خدمات ب

 )مخزن(
145413 265151 112685 -53 

زباله حمل شده از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی توسط واحد خدمات بیمارستانی 

 )مخزن(
623515 486145 414545 -1 

 4- 5315 5441 34555 صدور کارت های تعمیراتی جهت ماشین االت سازمان )مورد(

 25- 155 815 635 تحویل و تحول خودروها )دستگاه (

 121 613 216 158 تهیه گزارش خسارت وارده به خودروها )فقره(

 638 25555 6155 21555 حمل خاک و مخلوط از پروژهای عمرانی ..)سرویس(

 16- 16655 265256 355555 انجام عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ، تخریب در پروژهای عمرانی)مترمکعب(

 21 21115 22665 21555 ت در پروژهای عمرانی)ساعت(ساعت کارکرد ماشین آال

 نقشه برداری ، بسترسازی ، تسطیح ، آبپاشی ، رگالژ ، کلیه پروژهای عمرانی

در پروژه بهشت 

زهرا،اتوبان 

منتهی به 

بهشت زهرا،گود 

آبعلی،بوستان 

والیت،سوله 

کالهدوز،جاده 

زباله سوز و 

مراسم ارتحال 

 امام خمینی)ره(

در پروژه 

ت زهرا، بهش

جاده زباله 

سوز، تصفیه 

خانه، سوله 

شهید 

 کالهدوز،

سایت 

کهریزک،پیاده 

کردن سیستم سیم 

خاردار،مخازن آب و 

جاده زباله سوز 

،تهیه و انجام 

خاکبرداری و 

خاکریزی کهریزک، 

نقشه برداری 

گودهای 

جعفرآباد،فرون آباد، 

ولی آباد و عالقمند،  

سایت 

آبعلی،ایستگاههای 

و خدمات شهری 

ایستگه 

و  18جدیدالحداث 

15  

مراسم   

ارتحال امام 

خمینی)ره(، 

نقشه 

برداری از 

سکوی 

جدید 

 15منطقه 

 5 15 15 115 اعزام برف روب به مناطق جهت ستاد برف روبی در زمستان)دستگاه (

 62 48 68 33 اعزام  نمك پاش به مناطق جهت ستاد برف روبی در زمستان)دستگاه(

 11- 2555 3521 3825 مورد نیاز مناطق در فصل زمستان)تن(تامین نمك 
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 تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان
 

 

 22-29فعالیت های گروه های دوام سازمان پیشگیری و  مدیریت بحران در سال های 

 درصد تغییر 29سال 29سال  22سال عنوان

 15 652 355 235 تعداد گروه های دوام )گروه(

 11- 6585 11255 12125 اوطلب )نفر(جذب د

 15- 42655 1155555 115555 برگزاری دوره های آموزشی )نفرساعت(

 155-   355 321 تجهیز به ابزار و امکانات مورد نیاز و پایداری گروه ها

 

 درصد تغییر 29سال 29سال  22سال  عنوان

 45- 68455 131555 131555 آموزش ،تقویت و تجهیز مدیریت بحران اماکن )نفر ساعت(

 2- 565 555 524 آموزش ،تقویت و تجهیز مدیریت بحران اماکن)گروه (

 3 565 525 556 تعداد گروه مدیریت بحران اماکن

 5 555 555 524 آموزش گروه های مدیریت بحران)گروه(

 2- 565 555 524 آموزش ساکنان اماکن )مکان(

 22-29ری و  مدیریت بحران در سال های آموزش های درون سازمانی سازمان پیشگی

 درصد تغییر 29سال 29سال  22سال عنوان

 64- 1525 1155 1185 آموزش اعضای ستاد مدیریت بحران نواحی )نفر(

 - - - های ژئوتکنیکی )نفر(آموزش
 

 

 22-29آموزش های برون سازمانی سازمان پیشگیری و  مدیریت بحران در سال های 

 درصد تغییر 29سال 29 سال 22سال عنوان

 13- 415 2355 1455 آموزش همگانی در سطح محالت )کارگروه(

 158 381 155 115 آموزش اصول آمادگی در برابر زلزله در مدارس )دوره(

 8 515 555 524 آموزش امداد و کمك های اولیه )دوره(

 116 315 124 121 آموزش اطفاء حریق به گروه های دوام )گروه(

 46- 65 126 111 عملیات امداد و کمك های اولیه به گروه های دوام )گروه ( آموزش

 16- 32 123 148 آموزش روانشناسی بحران به گروه دوام)گروه (

 1 255 268 221 توسعه مشارکت مردم در اجرای طرح های مدیریت بحران)مجتمع مسکونی(

 21- 215 341 365 تجاری (–تمع اداری توسعه مشارکت مردم در اجرای طرح های مدیریت بحران)مج

 61 25 11 13 توسعه مشارکت مردم در اجرای طرح های مدیریت بحران )بیمارستان(

 - - - 166 اجرای نمایش های خیابانی )مورد(
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 22-29برنامه آموزشی مدیریت بحران سال های 

 عنوان برنامه آموزشی

 درصد تغییر 29سال  29سال  22سال

میزان 

ی اجرا

 برنامه

تعداد افراد 

آموزش 

 دیده

میزان 

 اجرای

 برنامه

تعداد افراد 

آموزش 

 دیده

میزان 

اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

آموزش 

 دیده

میزان 

اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش دیده

 343 1613 11315 1185 3155 15 5655 158 سمینار آموزشی مدیریت بحران

 65- 31- 2585 52 3155 15 5655 158 حرانکارگاه آموزشی تقویت دید مدیریت ب

   - - 555 22 555 22 کارگاه تخصصی شریان حیاتی

   - - 155 25 155 26 کارگاه تخصصی ترازیابی امکانات شهری

 کارگاه تخصصی سامانه فرماندهی حادثه

(ICS) 
25 155 21 815 25 44 -31 -12 

 - - - - - - 1 55 (TOTآموزش مربیان آموزشگر )

 - 255 15 3 55 1 - - کارگاه مانور دور میزی حمل و نقل اضطراری

 - - 155 18 1255 25 آموزش تخصصی گروه های نیمه حرفه ای
 

-28 

 مبالغ به ریال( )29دفتر فنی وعمرانی در سال -های سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانلیست پروژه

ف
ردی

 

ن پروژه
عنوا

 

 واقعی

هزینه انجام شده در
 

سال 
29

ن ریال(
)میلیو

 

ت
شرف

صد پی
در

 

ت
ضیحا

تو
 

زمان 

 پروژه

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 پارکهای جنگلی شهر تهران 155 145555 12 15 دوسال سایت اسکان اضطراری در شهر تهران 15احداث و بهره برداری از  1

  35 3655 13 12 ماه 18 طراحی موزه زلزله شهر تهران 2

 خرید و ساخت امانی 155 155 12 12 ماه 2 ستگاه شتابنگاریای 6احداث  3

 امانی 155 - 12 12 ماه 2 طراحی دانشگاه جامع علمی کاربردی 6

 )امانی(29معاونت پدافند غیر عامل درسال -های سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانلیست پروژه

ف
ردی

 

 عنوان پروژه

 واقعی

ی 
ش بین

ی پی
هزینه ها

شده پروژه ها
 

ص
در

ت 
شرف

د پی

ی
فیزیك

ت 
ضیحا

تو
 

 زمان

 پروژه

 تاریخ

 شروع

 تاریخ

 پایان

1 
توانمندسازی مدیران)مسئولین مناطق، نواحی و محالت شهرداری( و کمیته های 

 پدافندغیرعامل )اماکن عمومی، مجتمع های مسکونی( و شهروندان
 85  12 12 یك سال

 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

6325 

2 
دگی و ارتقای آستانه تحمل شهروندان در شرایط بحران غیرطبیعی افزایش بازدارن

 )جنگ(
 62  12 12 یك سال

 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

1345 

 56  12 12 یك سال نسانی)شهروندان(انیروی فزایش تلفاتاباال بردن قابلیت بقاء وجلوگیری از  3
 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

2358 

 35  12 12 یك سال ی به عنوان پناهگاه برای شهروندانتجهیز اماکن دومنظوره شهر 6
 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

326 

 15  12 12 یك سال های امن عمومیایجاد مراکز و پناهگاه 5
 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

52 

 15  12 12 یك سال توسعه مراکز امدادی امن در شهر تهران 4
 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

52 

1 

کتاب و المللید مدیریت بحران ویژه بیست و ششمین نمایشگاه بینتشکیل ستا

گزارش مدیریتی نمایشگاه به مدیران ارشد)شهرداریـ شورای شهرـ تدوین وارسال

 های عضو ستاد و وزارت ارشاد(سازمان

 155  12 12 یك سال
 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

155 

8 

المللی قرآن کریم نمایشگاه بین تشکیل ستاد مدیریت بحران ویژه بیست و یکمین

اسانامه سازمان و تدوین و ارسال گزارش  4بند ب جزء بند  3به استناد ماده 

های عضو سازمان –شورای شهر  –مدیریتی نمایشگاه به  مدیران ارشد)شهرداری 

 ستاد و وزارت ارشاد(

 155  12 12 سال كی
 تعداد  نفر ساعت کارکرد:

1152 
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 ) مبالغ به ریال( 29معاونت آمادگی در سال -ازمان پیشگیری و مدیریت بحرانهای سلیست پروژه

ف
ردی

 

 عنوان پروژه

 واقعی

ی 
ش بین

ی پی
هزینه ها

شده پروژه ها
 

ی
ت فیزیك

شرف
صد پی

در
 

ت
ضیحا

تو
 

 زمان

 پروژه

 تاریخ

 شروع

 تاریخ

 پایان

1 

طراحی وراه اندازی شبکه 

اطالع رسانی مناسب به منظور 

ط میان سازمانی و ایجاد ارتبا

 اطالع رسانی به عموم مردم

 15  15/12/1312 1/1/1312 1312سال 

پیش نویس قرارداد تهاتر با شرکت رایتل به ارزش 

میلیارد تومان تنظیم که طی آن شرکت  14تقریبی 

مناسب و  ینهادن فضا اری. در اخت1موصوف در قبال : 

تفاده مورد اس یساخت دکلها ریز یاجرا یشده برا دییتأ

 ریز یمشخصات فن نیی. تع2متر ارتفاع(  45تا  34)از 

احداث  یبرا ازیمورد ن یزان فضای( ومونیساخت )فونداس

وامکان  ی. هماهنگ3دکل بر اساس ضوابط سازمان 

پرسنل شرکت توسط سازمان  یبرا تهایبه سا یدسترس

های خود ایستا در کلیه .نصب دکل1نسبت به:  

 Push to.ایجاد سرویس 2دیریتهای پشتیبانی مپایگاه

talk   قطعه سیم کارت رایتل به  455.واگذاری 3و

 اقدام خواهد نمود مانساز

2 

طرح ریزی و اجرای مانورهای 

عمومی و تخصصی در کلیه 

 سطوح

 15/12/1312 1/1/1312 1312سال 
میلیون  45

 ریال
15 

مقرر  1312با اینکه در برنامه پیش بینی شده برای سال 

مانور برگزار شود در سال گذشته با صرف اعتبار  425بود 

میلیون تومان از طرف سازمان و تامین سایر هزینه ها  4

مانور  در سطح مناطق،  155از سوی مناطق بالغ بر 

 نواحی و محالت برگزار گردید

3 

تهیه موادغذائی وکلیه اقالم 

،  زاتیضروری شامل تجه

 هیمانند کانکس در مراکز تخل

د قرارداد با امن و عق

 هیدر کل یامداد یسازمانها

 محالت شهر تهران

 15/12/1312 1/1/1312 1312سال 

اطالع 

دقیقی 

موجود 

 نیست

35 
عدد   5،555قلم برای کلیه  45555نوع کاال بالغ بر  13

 تامین و در سطح مناطق نوزیع گردید شلترباکس

6 
خرید تجهیزات اسکان 

 محله 125اضطراری در 
 15  15/12/1312 1/1/1312 1312سال 

مجتمع اسکان  15.افتتاح سایت چیتگر به همراه 1

های الزم در اضطراری در شهر تهران و ایجاد زیر ساخت

 های مذکورسایت

5 

 تهیه طرح جامع برای وضعیت

بحرانی و احصاء مسئولیتهای 

 هر یك از

 ارگانها و نهادهای ذیربط

 25  15/12/1312 1/1/1312 1312سال 

ین چارچوب اولیه و کارخواسته های مورد انتظار در .تعی1

 طرح جامع

 .تعیین اهم اهداف کلی در برنامه جامع)مادر(2

دستورالعمل ها ، ساختار  ن،یقوان ی.جمع آور3

بحران  تیریمد یتخصص یها تهیوکم یالتیتشکیها

 درسطح جهان

 .برگزاری جلسات هماهنگی6

 .جمع آوری اطالعات و مستندات5

اولیه ماموریت و پیوستهای مورد نیاز  طرح . تدوین 4

 جامع

4 

نظارت و ارزیابی فعالیتهای 

 هایعملیاتی ستاد

 مناطق و نواحی

 85  15/12/1312 1/1/1312 1312سال 

و  یعموم یستادها یاطالعات اعضا یسازادهیاخذ و پ. 1

 نفر 2225متشکل از  هیناح 126منطقه و  22 یتخصص

مل بحران زا و بحران زدا عا 8555بیش از  شناسایی.2

 تفاهم نامه 1555وانعقاد 

جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران مناطق،  85 برگزاری.3

 جلسه ستاد محله 113جلسه  ستاد ناحیه و  348

های بازدید سیستماتیك از ستادها و پایگاه طرح.6

 (پایگاه 18گانه)22پشتیبانی مدیریت بحران مناطق
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 ) مبالغ به میلیون ریال(29معاونت پیشگیری وكاهش خطر پذیری درسال -شگیری و مدیریت بحرانهای سازمان پیلیست پروژه

ف
ردی

 

 عنوان پروژه

هزینه پروژه واقعی
ت  

شرف
صد پی

در

ی
فیزیك

ت 
ضیحا

تو
 

 زمان

 پروژه

 تاریخ

 شروع

 تاریخ

 پایان

1 
تدوین طرح جامع کاهش خطر پذیری 

 سیالب شهر تهران
 15 - 12 11 سال1

تدوین طرح جامع کاهش خطرپذیری سیالب ”اد و راهبری فنی قرارداد انعق-

 “شهر تهران

سازمان مسئول در مدیریت سیالب  13اندیشی با برگزاری جلسات هم-

 شهر تهرانکالن

2 
تدوین برنامه راهبردی سامانه اطالعات 

 ((WEB-DISسوانح تحت شبکه 
 155 - 12 11 سال1

 خل و خارج سازمانبرگزاری جلسات تخصصی و فنی دا-

ساله با مشارکت شش سازمان دخیل  5در فاز هدف و اول طبق برنامه -

منجمله سازمانهای شریانهای حیاتی آب، برق، مخابرات و گاز و هالل احمر و 

 ت سوانح شهر تهران عملیاتی گردآتش نشانی سامانه اطالعا

3 
تهیه اطلس اماکن و تاسیسات واقع در 

 هرانپهنه های گسلی شهر ت
 155 - 12 15 سال2

شیت نقشه  355تدوین و اجرای پروژه در چهار فاز اصلی مشتمل بر حدود -

الیه اطالعاتی و جداول توصیفی و بانك اطالعاتی مرتبط  با بررسی  155حاوی 

 کیلومتر مربع از پهنه های گسلی شهرتهران با هدف: 11

شهر تهران مانند  شناسایی کلیه مراکز و تاسیسات در خطر گسلش و زلزله-

ایستگاه های تقلیل فشار، دانشگاهها، سفارتخانه، بیمارستانها جهت ارائه به 

 -سازمانهای تخصصی و مربوطه به منظور اعمال تمهیدات الزم )مقاوم سازی

 به انجام رسیده است. نوسازی( و انعطاف پذیری مراکز وابسته -بازسازی

6 
پیگیری اجرایی شدن ضوابط ساخت 

 ان در پهنه های گسلی شهر تهرانساختم

پیگیر

 ی
81 12 - 85 

 تکمیل اسناد پشتیبان با توجه به مطالعات و مقاالت جدید-

 برگزاری جلسات متعدد در اداره تدوین ضوابط و شهرسازی-

5 
تکمیل ویرایش دوم نقشه های تدقیق شده 

 گسلها و پهنه های گسلی
 45 - 13 15 سال3

ار پروژه فو ق شامل شناسایی، به روز شدن دستاورد و نتایج مورد انتظ

 اطالعات،توسعه تدقیق گسل ها و پهنه های گسلی شهر تهران

 تکمیل اطالعات در مورد فعال بودن و نرخ فعالیت گسل های شهر تهران –

 به روز شدن اطالعات در مورد ساز و کار گسل های شهر تهران-

ی شهر تهران می باشد که تهیه بانك اطالعاتی زمین شناسی و زمین ساخت -

 به شرح ذیل می باشد. 1312اهم اقدامات انجام شده در سال 

بازدید فنی از گودبرداری مناطق در راستای اجرای فاز اول  355بیش از -

 (22و 1،2،5)مناطق 

 1،2،5شناسنامه گودبرداری در راستای اجرای فاز اول مناطق  85تهیه حدود  -

 22و

4 
ساز ساختمان در تدوین ضوابط ساخت و

 پهنه قنوات شهر تهران
 15 - 13 11 سال2

نویس اولیه ضوابط ساخت ساختمان و سایر مستحدثات تهیه و تدوین پیش-

ها  با دستاورد مشخص به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد در حریم قنات

با قنوات از طریق تعیین نحوه اقدامات و مطالعات در طراحی و اجرای 

های احتمالی وجود قنوات ا و تاسیسات جدید و موجود در محدودههساختمان

 شهر تهران

1 
طراحی شبکه راه های اضطراری شهر 

 تهران)مسیرهای بحرانی(
 53 - 13 15 سال3

های اضطراری)راه های بحرانی با کنترل پلیس و راه های با تهیه شبکه راه-

 اولویت(

 اضطراری هایهای جایگزین برای شبکه راهتهیه طرح-

هایی نظیر های اضطراری بر اساس جنبهپذیری شبکه راهبررسی آسیب-

 های حیاتیشریان

8 
توسعه زیر ساخت های سامانه هشدار 

 سریع زلزله
 65 - 16 15 سال6

گذار در اطراف زا و تاثیرهای لرزهدر این راستا با توجه به نحوه توزیع گسل-

های ویرانگر در گذشته ل زمین لرزهشهر تهران از جمله گسل مشاء که عام

ای مجدد در آینده )با توجه به شواهد بوده و همچنین احتمال فعالیت لرزه

اندازی آزمایشی سیستم هشدار سریع زلزله به ای تاریخی و دستگاهی(، راهلرزه

ای کالن شهر تهران  با هدف  عنوان یکی از راهکارهای کاهش خطرپذیری لرزه

ساختهای اعالم هشدار به سازمانهای تخصصی و عمومی عضو  فراهم سازی زیر

 ستاد در دست اقدام می باشد.

1 
توسعه، به روز رسانی ، تکمیل و نگهداری 

 سامانه تخمین خسارت زلزله
 65 - 16 15 سال6

 نگهداری و پشتیبانی شبکه شتابنگاری موجود سازمان-

امانه تخمین خسارات پیگیری عملیاتی نمودن فاز اول توسعه قابلیتهای س-

 زلزله)تخمین سریع خسارات پل ها، بیمارستانها و حجم آوار( با همکاری جایکا

15 

  Mobile DISطراحی و راه اندازی 

سامانه اطالعات سوانح تحت موبایل) پروژه 

پایلوت سامانه آنی و مکان مبنای ارزیابی 

 خسارت(

 25 - 16 11 سال6

امانه آنی و مکان مبنای ارزیابی خسارت، چشم انداز و خروجی طرح ایجاد س-

دریافت و پایش گزارش ارزیابها و نمایش گزارش ها به صورت نقشه ای و 

توصیفی جهت باال بردن کارایی سازمان برای دستیابی به اطالعات به صورت 

 آنی و اتخاذ تصمیمات مقتضی می باشد
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ف

ردی
 

 عنوان پروژه

هزینه پروژه واقعی
ت  

شرف
صد پی

در

فی
ی

زیك
ت 

ضیحا
تو

 

 زمان

 پروژه

 تاریخ

 شروع

 تاریخ

 پایان

11 
کنترل فنی ، بروز رسانی ضوابط نحوه 

 انجام مطالعات مکانیك خاک
 جاری - - - جاری

( )انجام مطالعات مکانیك خاک، تعیین تیپ زمین، ظرفیت باربریانتخاب ساختگاه -

 می باشد. های ایمن و شهری پایدار امری ضروریجهت رسیدن به سازه

گزارش ژئو تکنیکی و ارائه نتایج به شهرداری مناطق و 1555بررسی فنی بیش از -

 ستادهای بحران

مورد از گمانه های در حال مطالعه به منظور کنترل صحت  45بازدید میدانی بیش از -

 عملکرد شرکت های مشاور ژئوتکنیك و مطالعات مکانیك خاک

 2355های بانك اطالعات ژئوتکنیك به داد گمانهتکمیل بانك گمانه ها و افزایش تع-

 گمانه

12 
تهیه و تکمیل نقشه های تخلیه امن 

 اضطراری محالت شهر تهران
 25 - 13 15 سال 3

جهت   11،14،25، 15،12، 8،1، 5، 6،1برگ نقشه محله مربوط به مناطق   81-

 نظیر زلزله(منظور استفاده در مواقع اضطراری ) اسکان اضطراری ساکنان محله به

 .تهیه و در پرتال سازمان بارگزاری شده است

13 
تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش های شهر 

 تهران
 های شهر تهران در دو فاز شرقی و غربی شهر تهرانلغزشتهیه نقشه پراکنش زمین- 15 - 13 11 سال3

 مبالغ به میلیون ریال( )29روابط عمومی در سال -های سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانلیست پروژه

ف
ردی

 

 عنوان پروژه

 واقعی

هزینه انجام شده در سال
29

 

ن ریال(
)میلیو

ت 
شرف

صد پی
در

 

ت
ضیحا

تو
 

زمان 

 پروژه

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

1 
آیتم تیزر آبی و قرمز در زلزله ویژه تلویزیون  25ساخت 

 های شهری سطح شهر
 یکسال

فروردین 

12 
 65 85 12اسفند 

آیتم به دلیل  8تأخیر در انجام پروژه و محدود شدن به 

 بودجه( %35عدم اختصاص بودجه کافی )تحقق 

2 

ساخت و پخش تیزرها و فیلم های معرفی پروژه ها و  

دستاوردهای سازمان،  مانورهای سراسری و تخصصی و 

 افتتاحیه ها

 یکسال
فروردین 

12 
 155 355 12اسفند 

م معرفی ستاد و سازمان و فیلم مورد تولید فیل 2اجرای 

 و تیزر معرفی مراکز اسکان اضطراری دهگانه در تهران

 یکسال بولتن خبری الکترونیکی 3
فروردین 

12 
 12مورد بولتن بریده جراید اخبار  85تهیه  155 15 12اسفند 

6 
اطالع رسانی و تبلیغات محیطی شهری در حوزه مدیریت 

 روشور و ... (بحران ) پوستر، بنر، پرتابل، ب
 یکسال

فروردین 

12 
 15 55 12اسفند 

پوستر و بنرهای اطالع رسانی و بروشور معرفی اسکان 

 اضطراری شهر تهران

5 
تهیه و آماده سازی پکیج اطالع رسانی ویژه خبرنگاران و 

 برگزاری کنفرانس خبری 
 عدم تخصیص بودجه 5 - - - -

4 

ت بحران آموزش تکمیلی رابطین خبری ستادهای مدیری

مناطق  )آموزش عکاسی و آموزش تکمیلی خبر نویسی و 

محتوای خبری...( به منظور ظرفیت سازی و افزایش توان 

 تولید محتوا با حضور کارشناسان دانشگاهی و حرفه ای 

- - - - 5 

در سه ماهه چهارم هماهنگی های الزم برای برگزاری 

که  دوره آموزش عکاسی به شیوه برون سپاری انجام شد

متأسفانه به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی مخقق 

 13نگردید. پیش بینی انجام در سال 

1 

طراحی و تهیه نقشه الکترونیکی تخلیه امن اضطراری تا 

نقشه( جهت چاپ  2555محله )میانگین هر محله  255

و بارگذاری بر روی پرتال سازمان و نصب در محالت شهر 

 تهران

 یکسال
فروردین 

12 
 155 115 12د اسفن

محله انجام و تکمیل شده است.  55طراحی نقشه برای 

نقشه ها به صورت الکترونیکی بر روی پرتال سازمان 

نسخه   1555قرار گرفت و نقشه یك محله نیز در تیراژ 

 به چاپ رسید.

8 

تابلوی روان نمایشگر  355ارتقای اطالع رسانی محیطی، 

(LED ،ویژه سردر پایگاه ها )گاه نمایشگر  دست 355

(LED ویژه کانکس های دوام همراه با قابلیت ارسال )

پیام توسط اس ام اس و امکانات جانبی )بلندگو، آژیر، 

 (VPSچراغ آژیر و 

 یکسال
فروردین 

12 
 155 1485 12اسفند 

دستگاه نمایشگر متن خوان ویژه کانکس های   45نصب 

ی نمایشگر بر روی نمای بیرونی پایگاه ها 65دوام و 

و پرداخت از  11در سال  گانه22مدیریت بحران مناطق 

 12بودجه 

1 
چاپ و صحافی کتاب و سایر اقالم چاپی اطالع رسانی به  

 شهروندان
 یکسال

فروردین 

12 
 155 85 12اسفند 

تشکیل گروه » نسخه کتاب با عنوان  2555چاپ 

 «مدیریت بحران در مدارس ابتدایی

15 
سفرهای خارجی، پروژه ها  هزینه های پیش بینی نشده )

 و سمینارهای بین المللی(
 یکسال

فروردین 

12 
 155  12اسفند 

بازدید هیات  سازمان از موزه های زلزله در چین و 

 جایکا -برگزاری دوره آموزشی ژاپن
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 شهر تهران ومشاغل عیصنا یشركت سامانده

 

 
 22-29درسال های  تفكیك نوع رای نظارت براجرای آرای صادره به -عملكرد ساماندهی صنایع ومشاغل

 منطقه
درصد  29سال  29سال  22سال 

 جمع تمهید تعطیل جمع تمهید تعطیل جمع تمهید تعطیل تغییر

1 2 2 6 1 5 1 2 5 1 455 

2 1 14 25 11 13 32 11 4 11 -61 

3 12 62 56 1 16 15 5 2 1 -53 

6 188 15 258 261 65 281 135 35 145 -63 

5 24 1 35 61 6 53 14 5 21 -45 

4 5 11 22 6 11 15 1 4 13 -13 

1 23 35 58 14 55 44 14 64 42 -4 

8 11 42 11 31 38 11 21 46 11 18 

1 3 11 16 3 2 5 5 1 16 185 

15 1 31 66 8 23 31 5 1 16 -55 

11 1 81 15 4 23 21 1 61 54 13 

12 41 111 185 31 8 65 11 4 25 -66 

13 6 3 1 1 15 22 1 2 3 -84 

16 5 3 8 28 18 64 15 14 24 -63 

15 121 32 153 11 25 11 64 11 43 -35 

14 31 68 85 53 5 58 28 3 31 -61 

11 21 31 52 38 5 38 2 15 12 -48 

18 25 4 31 31 5 66 25 24 51 14 

11 21 11 38 12 5 12 33 18 51 325 

25 4 6 15 3 5 8 26 54 85 155 

21 2 2 6 2 3 5 1 3 6 -25 

22 8 12 25 4 1 15 12 1 13 -13 

 11- 824 381 631 1551 354 415 1211 451 412 جمع

 ارایه خدمات در مراكز تابعه
 واحد خدمات مركز خدمات ساماندهی ردیف

 دستگاه خودرو 352555 مراکز همگانی خرید و فروش خودرو 1

 غرفه 125 بازارهای موقت 2

 غرفه و مکان عرضه 655 ان زینتیمرکز عرضه پرندگ 3
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 (ریال میلیون به مبالغ) 29درسال ومشاغل صنایع ساماندهی شركت های پروژه لیست

 عنوان پروژه
 بودجه

 نقدی

بودجه 

 نقدیغیر

اعتبار 

مصوب 

 29كل

هزینه 

انجام شده 

 29در سال

هزینه انجام 

شده از 

ابتدای پروژه 

 29تا پایان

پیشرفت 

فیزیكی از 

ابتدای 

ه پروژ

 29تاپایان

 15 15555 15555 15555 1555 13555 مزاحم سطح شهر تهران عیصنا یسامانده

و  تیو هدا یخدمات یصنف یمجتمع ها یو طراح یابیمزاحم ، مکان  عیصنا یسامانده

 یو مراکز عمده فروش ندهیانتقال صنوف و مشاغل مزاحم و آال
6555 555 5555 5555 5555 155 

 گاهیجا ینگهدار ،یلیر ریغ یحمل و نقل عموم یگاه ها ریتعم زیتجهو  یو نگهدار ریتعم

 شرکت واحد یان ج یس یها
158555 12555 

12555

5 
125555 125555 155 

 85 1655 15555 15555 5355 6155 و فروش خودرو دیخر یمراکز عموم یو راه انداز جادیا

 - - - 18555 1565 8645 (2و  1و فروش پرندگان فاز )مرکز عرضه  لیتوسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، تکم

 29 های مستقر در سطح شهر تهران بر اساس نوع فعالیت و به تفكیك مناطق در سالآمار تعداد كیوسك

 كیوسك های عرضه مطبوعات كیوسك های عرضه گل نوع فعالیت

كیوسك های 

عرضه گل و 

 جمع مطبوعات

های كیوسك

در حال عقد 

 قرارداد

سك كیو

های غیر 

مرجع معرفی  مجاز

 كننده

اتحادیه 

 كیوسكداران

شركت گل 

 شهر سابق

اتحادیه 

 جراید

تعاونی 

 مطبوعات

 اتحادیه

 ریشهر

شركت 

 ساماندهی

اتحادیه جراید 

 كیوسكداران

 3 3 85 6 5 26 33 15 16 1منطقه 

 12 5 18 5 5 36 21 15 2 2منطقه 

 2 3 15 15 5 14 32 2 15 3منطقه 

 5 6 13 5 5 23 33 3 1 6قه منط

 1 2 54 1 5 23 11 5 2 5منطقه 

 2 4 146 1 5 34 82 4 33 4منطقه 

 1 4 11 1 5 25 55 5 8 1منطقه 

 5 6 66 1 5 15 26 5 6 8منطقه 

 5 2 11 5 1 8 8 5 5 1منطقه 

 5 1 54 1 1 21 21 1 3 15منطقه 

 2 8 14 3 5 11 55 5 4 11منطقه 

 6 1 168 2 5 25 112 5 1 12منطقه 

 5 6 35 1 5 11 21 5 2 13منطقه 

 2 1 24 5 1 15 16 5 1 16منطقه 

 2 4 31 4 2 11 11 5 1 15منطقه 

 5 1 31 2 2 8 15 5 6 14منطقه 

 5 3 1 5 5 6 3 5 5 11منطقه 

 5 4 11 2 5 5 6 5 5 18منطقه 

 1 5 18 5 5 16 6 5 5 11منطقه 

 11 1 62 5 34 6 5 5 2 25منطقه 

 5 1 8 1 5 3 6 5 5 21منطقه 

 15 5 14 5 5 15 1 5 5 22منطقه 

 51 86 1186 43 63 362 586 31 115 جمع
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 شهروند یكاال یشركت خدمات

 

 

 88 -29اهم فعالیت های انجام گرفته درسال های 
 درصد تغییر 29سال  29سال 22سال 82سال  88سال  عنوان

 فروشگاه قابل
تعداد 

 فروشگاه
22 26 26 26 26 - 

 بهره برداری

مساحت 

 - 11156 11156 11156 11156 13121 عرصه

 )متر مربع(

مساحت 

 - 15462 15462 15462 15462 12161 اعیانی

 )متر مربع(

 فروشگاه احداث شده

تعداد 

 فروشگاه
2 - - - - - 

مساحت 

 - - - - - 3183 عرصه

 )متر مربع(

مساحت 

 - - - - - 3551 اعیانی

 )متر مربع(

 - 11156 11156 11156 11156 11156 جمع مساحت عرصه  در پایان سال)متر مربع(

 - 15462 15462 15462 15462 15462 جمع مساحت اعیانی در پایان سال)متر مربع(

 33 8448346 4555656 6646215 3626555 3132638 میزان فروش) میلیون ریال (

 31 1236141 163485 416251 545555 516533 سود ناویژه) میلیون ریال (میزان 

 1- 16.3 16.5 15.1 14.5 14.6 حاشیه سود ناویژه )درصد(

 3 13514166 12415814 12551185 11148352 11625586 تعداد دفعات خرید) عدد(

 21 443 512 312 211 216 سرانه خرید)هزار ریال(

 

 82-29شهروند در سال های  ازفروشگاه شتریانم رضایت كلی شاخصهای

 درصد تغییر 29سال  29سال  22سال 82سال  عنوان

 3- 82 86 15 11 پرسنل ارائه خدمات توسط

 6 81 18 82 18 کاالها چیدمان

 1- 48 41 11 45 کاالها قیمت

 2 11 11 18 12 کاالها تنوع

 11 15 81 81 15 کاالها کیفیت
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 توسعه پایدار شهرداری تهران ستاد محیط زیست و 

 
 29-29رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی پروژه های آب و فاضالب در سال های 

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 29سال  29سال  29سال  29سال 

1 66 82.3 6 15 

2 33 85.3 11 4 

3 33 11.8 11 11 

6 43 11 2 2 

5 35 15 15 14 

4 34 13.8 1 11 

1 61 15.5 5 15 

8 31 14 8 16 

1 65 84.3 4 5 

15 31 18.5 8 12 

11 31 85 1 1 

12 21 45.5 15 25 

13 31 11.8 13 11 

16 32 86.5 12 8 

15 34 11 1 18 

14 31 82.8 13 1 

11 31 88.3 8 3 

18 31 11.8 8 11 

11 24 11 14 13 

25 35 41.3 16 11 

21 15 13.3 1 1 

22 51 81.5 3 6 
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 29-29رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی آلودگی هوا و بهینه سازی انرژی در سال های 

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 29سال  29سال  29سال  29سال 

1 15.1 11 8 4 

2 82.3 88 5 3 

3 45.4 14 12 1 

6 41.3 16 15 1 

5 41.3 11 15 8 

4 55.6 11 11 8 

1 51.6 46 18 15 

8 54.6 11 11 11 

1 84.3 81 3 2 

15 18.3 81 1 6 

11 41.3 48 16 13 

12 15.8 18 1 1 

13 41.5 44 11 16 

16 82.4 14 6 1 

15 11 85 1 5 

14 42.8 13 13 15 

11 45.8 11 15 11 

18 41.5 15 11 12 

11 51 58 14 14 

25 36.5 52 25 11 

21 85 16 4 1 

22 84.5 81 2 2 
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 29-29رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی پسماند و آلودگی خاك در سال های 

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 29سال  29سال  29سال  29سال 

1 55 85 15 1 

2 85 85 3 1 

3 12.5 155 4 1 

6 11.5 85 5 1 

5 45 53 13 13 

4 45 18 11 2 

1 51.5 12 16 6 

8 11.5 81 5 4 

1 48.5 15 15 5 

15 15 85 1 1 

11 55 13 15 15 

12 15.5 85 8 1 

13 155 45 1 12 

16 15 15 1 5 

15 15 15 1 5 

14 46 18 12 2 

11 12 155 1 1 

18 15 85 1 1 

11 12 83 1 8 

25 45 15 13 11 

21 15 15 2 3 

22 18 15 6 5 
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 29-29ه بندی مناطق بر حسب كیفیت آموزش محیط زیستی در سال های رتب

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 29سال  29سال  29سال  29سال 

1 86.3 15.1 8 15 

2 15.8 13.3 2 8 

3 83.3 88 15 11 

6 88.3 16 6 1 

5 14.8 83 22 16 

4 18.4 85.8 18 11 

1 85 155 1 1 

8 18 12 25 1 

1 85.2 11.5 14 3 

15 85.1 18 15 2 

11 11.1 83 21 16 

12 85.1 83.5 16 13 

13 85.3 18 5 2 

16 83.5 82.5 1 15 

15 88.5 15.5 3 5 

14 81.8 85.3 13 18 

11 18.1 82.5 11 15 

18 18.6 81.3 11 14 

11 82.3 81 12 12 

25 83.1 155 11 1 

21 11.3 16.3 1 4 

22 85.1 11 4 6 
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 29-29های شهری در سال های رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت ارزیابی محیط زیستی پروژه

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 29سال  29سال  29سال  29سال 

1 15.6 86.1 5 4 

2 45.6 11.5 13 12 

3 16.1 56.8 3 21 

6 48.1 11.1 1 2 

5 41.5 11.1 11 15 

4 46.6 46.8 16 11 

1 41.6 43.3 1 25 

8 44.5 83.2 12 8 

1 41.6 15.8 1 15 

15 54.4 81.6 11 3 

11 15.3 84.6 4 5 

12 46.6 41.8 16 11 

13 46.3 81.5 15 6 

16 15.5 15.4 2 16 

15 41.1 55 15 22 

14 41.1 85.1 15 1 

11 51.6 15.5 18 14 

18 48.3 11.8 8 11 

11 42.1 86.8 14 1 

25 45.3 41.4 11 18 

21 85.1 16.8 1 1 

22 13.3 15.1 6 13 
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 29-29رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی مبارزه با جانوران مضر شهری در سال های 

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 29سال  29سال  29سال  29سال 

1 13.2 15 1 14 

2 18.3 83 5 8 

3 51.5 41.8 11 11 

6 44.1 11.5 13 6 

5 51.2 41.6 14 22 

4 12.6 82.8 8 1 

1 41.8 14.5 15 15 

8 85.6 15.2 2 2 

1 14.1 81.6 4 6 

15 18.1 11.2 6 3 

11 46.3 83.2 15 1 

12 56.6 42.8 18 21 

13 12.3 85.4 1 12 

16 13.2 82.1 1 15 

15 44.1 16.1 13 11 

14 13.2 84 1 5 

11 41.3 13.6 11 18 

18 41.2 11.1 12 13 

11 44 85.1 16 11 

25 51.3 44.1 11 25 

21 81 15.1 3 1 

22 85.8 86 1 4 
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  ياداره كل فرهنگ
  
  

  )مراسم و مناسبت ها(91-92آمار فعاليت هاي اداره كل فرهنگي در سال هاي 

  92توضيحات سال  92سال   91توضيحات سال  91سال  مراسم و مناسبت ها

  190000 مراسم و مناسبتهاي  سال اعتبارات (ميليون ريال)
عنوان مناسبت مهم سال  16براي حداقل 

يب با هزينه + نمايشگاه بزرگ عطر س
  ميليارد تومان5

140000  
عنوان مناسبت مهم سال  16براي حداقل 

(برنامه هاي ايام رجب و شعبان، رمضان ، محرم 
، دفاع مقدس ، دهه فجر ، استقبال از بهار ، 

  هفته واليت ، جشن مهر)

    2800    3900 مراسم و مناسبت هاي سال ( مورد)

ي شهرداري تهران و تشكيل ستاد هماهنگي برنامه هاي فرهنگ
اجراي برنامه هاي ايام رجب و شعبان، رمضان ، محرم ، دفاع 
مقدس ، دهه فجر ، استقبال از بهار ، هفته واليت ، جشن مهر 

 (تعداد )

7  8  

  18  16 تنظيم و ارسال دستورالعمل اجرايي مراسم ( مورد)

هزينه برنامه هاي مناطق و سازمانهاي تابعه در ايام فاطميه 
 (س)( ميليون ريال)

7000    7000    

  هزينه اجراي برنامه هاي  رجب , شعبان و رمضان
 ( ميليون ريال)

15000    15000    

  7500 (برنامه)  استقبال از بهاراجراي مراسم 

مخاطب برنامه هاي : روز 800,000
درختكاري ، ميهماني الله ها ، ايستگاه 
اطالع رساني ، ديدار با خانواده شهدا ، 

فروردين (  12رشنبه سوري ، چها
سامانه نشاط ) ، ايام نوروز ، تور بهاريه ، 22

  شستشوي مساجد و . . .

7500  

مخاطب برنامه هاي : روز درختكاري ، 800,000
ميهماني الله ها ، ايستگاه اطالع رساني ، ديدار 

 12با خانواده شهدا ، چهارشنبه سوري ، 
وز ، تور سامانه نشاط ) ، ايام نور22فروردين ( 

  بهاريه ، شستشوي مساجد و . . .

  4 برپايي جشنواره ( مورد)
جشنواره ورزشي –جشنواره شوق انتظار

دومين مجموعه  -تفريحي  قنوت انتظار 
 1جشنواره هاي دوازده گانه  شمسه (

  جشنواره نوروزي برج ميالد -سال

  گانه)12سومين جشنواره شمسه(  1

 68000 برپايي جشنواره (ميليون ريال)
جشنواره هاي فرهنگي تفريحي+ 20,000

 شمسه 48,000
48000  

    190  نمايشگاه190اتوبوس كتاب +  22  400 برپايي نمايشگاه هاي محلي كتاب (مورد)

         برپايي نمايشگاه هاي محلي كتاب ( ميليون ريال)

    300000    480000 طراحي و اجراي پوستر(مورد)

 در مناسبتهاي مختلف 2000000 موضوعات فرهنگي (تعداد)توليد و توزيع لوح فشرده با 
150000

0 
 

  1890000 چاپ و توزيع مجله ، نشريه ، ويژه نامه ، بروشور ( تعداد)
150000

0 
 

  200000  213100 چاپ كتاب و كتابچه (نسخه)

نقطه شهر به مناسبت دهه  10در حداقل   1 مشاركت در نورافشاني مناسبت شب اعياد(مورد)
نقطه شهر به مناسبت دهه فجر  10در حداقل   1  جر برگزار شد.ف

  برگزار شد.

    33000   33000 مشاركت در نورافشاني  به مناسبت شب اعياد( ميليون ريال)

 جشنواره شمسه، مناسبتهاي مختلف ثانيه120  ثانيه80 توليد و ساخت پيامهاي تبليغاتي ( تيزر )(ثانيه)
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  فعاليتهاي ترويجي فرهنگي) (91- 92فرهنگي در سال هاي  آمار فعاليت هاي اداره كل
  92توضيحات سال   92سال   91توضيحات سال  91سال  فعاليتهاي ترويجي فرهنگي

تنظيم و ابالغ برنامه هاي ترويجي  فرهنگي  به مناطق
 گانه( ميليون ريال)22

95000  95000  

  400 برگزاري همايش هاي فرهنگي ( مورد )
همايش شاعران  20واره شهدا، همايش ياد 374

كنگره بزرگداشت  1همايش عاشورا،  2جوان ، 
  عالمه اميني

600  

 يشامل شب ها يفرهنگ و ادب فارس جيبرنامه ترو 200
،  ي( سعد يشعر و بزرگداشت بزرگان شعر و ادب فارس

(  يادب يتهايمجموعه فعال -و . . . )  يحافظ ، مولو
قاله و . . . ) در محالت ، طنز ، قصه ، م يداستان اتيادب

در قالب  يجيبرنامه ترو 374گانه اجرا شد .  22مناطق 
همايش،  ي(شعر و ادب ) اعم از برگزارشمسهجشنواره 
تا  وريمسابقه و شب شعر در شهر ،يآموزش يكارگاه ها

  آذر برگزار شد.

      اعتبار حدودي است .  8000 برگزاري همايش هاي فرهنگي (ميليون ريال)

  41500 ري نمايشگاه كتاب(ميليون ريال)برگزا

سه ميليارد و پانصد ميليون تومان نمايشگاه ياد 
برگزار شد+ مابقي  92يار كه در فروردين ماه 

 10گانه +22نمايشگاه هاي مناسبتي مناطق 
ميليون  15اتوبوس كتاب با صرف هزينه هر يك 

  تومان

13000  
ي در و فروشگاه كتاب و محصوالت فرهنگ شگاهينما190

(مراسم يجيترو يتهايفعالگانه  همراه با 22مناطق 
 ليتشك ،يمسابقه كتاب، كارگاه آموزش ل،يو تجل ييرونما

  كانون )

   مناسبت اصلي سال تعداد 9در  400 برگزاري نمايشگاه كتاب (مورد)

تخصيص اعتبار جهت تكميل و راه اندازي كتابخانه هاي
 گانه(باب)22عمومي محالت و مناطق 

48        

تخصيص اعتبار جهت تكميل و راه اندازي كتابخانه هاي 
 گانه(ميليون ريال)22عمومي محالت و مناطق 

 گانه22در مناطق  مورد 139 21360  143980

  لي هزينه شدنفر كتابدار  ، بن دوميليون ريا 500براي   100000  هفته كتاب، نمايشگاه كتاب 1000 اهداي بن شهروندي به كاركنان كتابخانه ها(نفر)

  500  1000 اهداي بن شهروندي به كاركنان كتابخانه ها (ميليون ريال)

حمايت غير مستقيم از طريق خريد بيش از   300000  حمايت از ناشرين و موزعين كتاب خريد نسخه كتاب  )
حمايت غير مستقيم از طريق خريد كتاب و محصوالت   1790606  نسخه كتاب300000

  فرهنگي
  ناشرين و موزعين كتاب حمايت از
 حدودا. 30000  4730  ( ميليون ريال ) 

 اعطاي وام به نويسندگان و صاحبان قلم
 فقره درخواست، پاسخ داده شد.  38به  193  3600  ( ميليون ريال ) 

اجراي مصوبات فرهنگي مربوط به شوراي اسالمي شهر تهران  ( 
  3  مورد )

والدت  .فعاليتهاي يكهزارو يكصدومين سالگرد
.ترويج آثار و انديشه هاي حضرت امام 2فردوسي 

  (ره)
5  

.آيين نامه حمايت از ناشران، موزعان و 1
.مصوبه شهر 3.مصوبه استقبال از غدير2كتابفروشان

.مصوبه حمايت از برنامه هاي سال 4دوستدار كودك
.گزارش تبصره 6شوراي شهر 25.متن تبصره 5موالنا

  92بودجه مصوب سال 

 1200  17  امه هاي فرهنگي مشاركتي ( تعداد )اجراي برن

 يعلم يتورها يبرگزار يبرنامه مشاركت 123.اجراي 1
 تيريمد قيمدارس محالت از طر يدانش آموز يفرهنگ
برآستان جانان فراغتي  يبرنامه مشاركت ياجرا .2محله 

 ياجرا .3 يهنر يشب با سازمان فرهنگ 30به مدت 
قات فراغت او يبرنامه مشاركت 1000حداقل 

فعال در   يهنر يفرهنگ يمحالت(مشاركت با كانون ها
تهران  ينشاط و گردشگر يها ستگاهيا يراه انداز نهيزم

 يالملل نيب شگاهينما ي.مشاركت در برگزار .4)  يگرد
غرفه  يو برگزار يهنر يكتاب با سازمان فرهنگ

در  يرنامه مشاركت.ب5شگاهيدر محل نما يشهردار
 13و  12در مناطق  ريزرگداشت هفتم تمراسم ب يبرگزار

جشنواره فرهنگي هنري شمسه ( تعداد شركت كنندگان ،
 160,000  250000  مخاطبان مستقيم )

مخاطب غير 100,000 - مخاطب مستقيم60000
 مستقيم شامل والدين، بازديد كنندگان و عالقمندان

  48000  48000  جشنواره فرهنگي هنري شمسه(ميليون ريال )

  اختتاميه نهايي 1 –اختتمايه تخصصي  12  13  اختتاميه نهايي 1 –اختتمايه تخصصي  12  13  نواره فرهنگي هنري شمسه ( تعداد اختتاميه )جش

جشنواره فرهنگي هنري شمسه ( تعداد ، جلسات هماهنگي
    700    700  ، ورك شاپ)

    15000    15000  جشنواره فرهنگي هنري شمسه ( انعكاس خبري )

ه فرهنگي هنري شمسه ( توليد بروشور ، ويژه نامه ، پوسترجشنوار
    1400000    1305000  و . .. )
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  اداره كل سالمت
  

  90- 92  يها عملكرد اداره كل سالمت در هفته سالمت در سال

 عنوان برنامه

 ميزان مخاطب تعداد

 92سال  91سال  90سال 
درصد
 تغيير

 92سال  91سال  90سال 
درصد 
 تغيير

 37- 220000 350000 16350 170 405 150 100 (پايگاه)0يي پايگاهبرپا

 - -  -  -  98 821 415 520 غرفه هاي سالمت (غرفه)

 35 85000 63000 71500 0 210 210 230 نمايش ميداني (اجرا)

 - -  -  -  67 110 66 60 بازديد و عبادت از مراكز و بيماران (دوره)

 - -  -  -  - - - - برپايي نمايشگاه(دوره)

توليد و توزيع بسته هاي آموزشي و
 بهداشتي(نوع)

50 45 70 56 431800 180000 392000 118 

 69 36300 21500 19380 62 428 265 296 مسابقات فرهنگي و آموزشي(دوره)

برگزاري همايش و كارگاههاي 
 آموزشي(اجرا)

1200 1450 1525 5 109700 56000 65200 16 

شار خون ، سنجشانجام تست ( قند و ف
 سالمت ريه )(پايگاه)

22 66 220 233 2200 8000 22000 175 

 - -  -  -  65 162 98 96 برگزاري جشنواره سالمت (اجرا)

 - -  -  -  46- 70 130 145 نواختن زنگ سالمت(مدرسه)

 17- 250 300 1100 33- 4 6 14 برپايي پايگاههاي انتقال خون(پايگاه)

 44 19500 13500 24240 150 220 88 63 و تفريحي(اجرا) برگزاري  تورهاي آموزشي

 - -  -  -  - - - - خانه سالمت(باب)

 - -  -  -  - - - 35 افتتاح خانه اسباب بازي(باب)
  

  89-92ي در سال ها يبر حسب مخاطب و نفر ساعت آموزش يزندگ يآموزش مهارتها زانيم  
 درصد تغيير  92سال  91سال   90سال 89سال نوع آموزش

 - 191995 -  1142000 828423 مخاطب

 76-  5272787 21995328 12500000 5966446 نفر ساعت آموزشي
  

  89- 92يشهروندان در سالها يپرخطر و توانمند ساز يطرح كاهش رفتارها يعملكرد اجرا

 موضوع فعاليت 
درصد  آموزش (نفر ساعت ) 

 92سال  91سال  90سال 89سال تغيير

 -  -  6603540 784743 1114884 جاتآموزش امداد ون

 62-  5272787 13924703 9592573 8340890 رفتارهاي پرخطر ، بيماري ها  و توانمند سازي شهروندان *

 -  -  1467085 4167671 3257484 ارائه خدمات مشاوره اي**

 24 252519 203362 514800 75301 مراجعين به مركز فرآموز

 -  -  -  431770 339890 آموزش در خانه اسباب بازي

  حوادث مي شوند و رفتارهاي تهديد كننده سالمت روانرفتارهاي پرخطر و بيماريها شامل : استعمال دخانيات ، تغذيه ناسالم ، اعتياد،رفتارهاي غير ايمن جنسي ، عدم تحرك،رفتارهايي كه موجب *

 روانشناسي ، شغلي ، تحصيلي ، ازدواج ، حقوقي و غيره** خدمات مشاوره اي شامل : مشاوره خانواده ، پزشكي ، تغذيه ،
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  90-92هاي  گانه از مركز فرآموز در سال 22مناطق  ديبازد يفراوان عيتوز

  منطقه
  جمع مخاطب

  درصد تغيير
  92سال   91سال   90سال 

1 0 400 10575 2544 

2 0 2704 1820 -33 

3 1508 601 3501 483 

4 0 3805  33919  791 

5 474 6107 10456 71 

6 8191 18297 43571 138 

7 16835 7939 5730 -28 

8 2200 3904 6064 55 

9 0 1195 4504 277 

10 0 0 0 - 

11 1313 0 3987 - 

12  0 0 0 - 

13 0 0 0 - 

14 24872 60838 16563 -73 

15 23204 36400 34410 -5 

16 3485 8943 2610 -71 

17 1984 189 0 -100 

18 18433 16019 28820 80 

19 18972 15359 21602 41 

20 0 6992 14555 108 

21  160 13670 8530 -38 

22  0 0 1302 - 

 24 252519 203362 121631  جمع
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  90-92هاياداره كل سالمت درسال و مراكز پروژه ها ستيل
 درصد تغيير 92سال  91سال  90سال  عنوان

 0 374 374 374 مديريت و راه اندازي خانه سالمت(باب)

 - -  -  243 مديريت و راه اندازي خانه اسباب بازي(باب)

 1538 ارتقاي بهداشت و ايمني مساجد(باب)
تبديل به كانون شده 

 است
 - - 

 52 6684 4385 4307 پزشك محله (نفر)

 0 374 374 374 تشكيل شوراي سالمت محله(شورا)

 0 2000 2000 2000 شبكه سالمت ياران(نفر)

 0 374 374 374 كانون مادر و كودك(كانون)

 3- 39316 40587 42617 كانون مادر و كودك(نفرتحت پوشش)

 0 374 374 374 د(كانون)كانون سالمن

 16- 58767 70000 75000 كانون سالمند(نفر تحت پوشش)

 0 374 374 374 كانون معلوالن (كانون)

 13 8098 7189 كانون معلوالن(نفر تحت پوشش)

 0 22 22 22 مديريت و راه اندازي مركز فرآموز(مركز)

پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و توانمند
 زش)سازي(نفرساعت آمو

12500000 13924703 5272787  -62 

 0 374 374 374 كانون خادمان سالمت مساجد(كانون)

 50 13936 9282 1538 كانون خادمان سالمت مساجد(نفر خادم)

 0 374 374 374 كانون ديابت(كانون)

 15 24738 21546 كانون ديابت (نفر تحت پوشش)

 0 374 374 374 كانون جوانان (كانون)

 26 31441 24962 21503 جوانان (نفر عضو) كانون

 0 374 374 374 كانون محلي داوطلبان اهداي خون(كانون)

 26 18554 14712 105000 كانون محلي داوطلبان اهداي خون(نفر عضو)

 0 374 374 كانون پيشگيري از استعمال دخانيات(كانون)

 67 18122 10832 كانون پيشگيري از استعمال دخانيات (نفر عضو)

 0 374 374 كانون پيشگيري از چاقي (كانون)

 66 20944 12653 كانون پيشگيري از چاقي(نفر عضو)
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 اداره كل آموزش هاي شهروندي

 
  90 -92آموزش هاي شهروندي و مشاركت هاي اجتماعي در سال هاي  

درصدتغ  92سال  91سال  90سال عنوان
 يير

 4 137 132 132 گانه22توجه به نيازسنجي انجام شده در مناطقتدوين سرفصل هاي آموزش شهروندي با

 0 1 1 1 مركز علمي كاربردي آموزش هاي شهروندي

   - -  5280 گانه( نفر ساعت)22توانمندسازي مديران آموزش شهروندي مناطق

 -  1000 برگزاري كارگاه آموزشي امداد و نجات و كمك هاي اوليه(كارگاه)

3740   
ي در خانه ها

  علم و زندگي
  

  374 374 374 راه اندازي خانه هاي علم و زندگي

 1496 1496 راه اندازي كانون هاي چهارگانه در خانه هاي علم و زندگي

زير  1496
مجموعه خانه 
هاي علم و 

زندگي و خانه 
  هاي كودك

0 

   500 50 50 نشريات و اقالم آموزشي( هزار تيراژ)

 900 2200 2200 2200 فر عضوگيري)اجراي طرح شهردار مدرسه( ن

 ايستگاه هاي آموزش شهروندي(مكان ايستگاه)
ايستگاه  123

 ثابت

ايستگاه  123
 ثابت

 0 حذف

   حذف 50 40 برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي كودكان و نوجوانان (هزار ايستگاه )

   حذف 8 7 وجوانان (ميليارد قلم فرهنگي)برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي كودكان و ن

   حذف 25 20 برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي كودكان و نوجوانان (ميليون بروشور )

   حذف 2 1,5 برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي كودكان و نوجوانان (ميليون جايزه )

   874 1320 880 تعداد بازديدهاي طرح شهردردست بچه ها

 -  -  حمايت از مدارس
باب  1926

 مدرسه
-34 

 -  -  استقبال از مهر(باز باران)
مجموعه  32

 برنامه
  

 -  -  برنامه هاي كاهش بي سوادي
بسته  5000

 آموزشي
  

    پايگاه 110 ايستگاه 100 ايستگاه 65 طرح تبليغي نسيم بهشت

   320 280 144 خانه هاي كودك

 14 10489 -  اه هاي آموزش شهرونديدوره ها و كارگ

  90- 92بودجه آموزش شهروندان در سال هاي  
  درصدتغيير  92سال  91سال   90سال   عنوان

  بودجه تخصيص داده شده به آموزش شهروندي(ميليون ريال)
          مصوب
          محقق
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 اداره كل امور بانوان

  
  89-92برنامه هاي فرهنگي و  اجتماعي در سال هاي

 درصد تغيير 92سال  91سال 90سال 89سال واحد عنوان

 توسعه و ترويج فرهنگ قرآني-1

 -  44 44 179 114 تعداد جشن برگزاري مراسم و جشن مذهبي

ساله در مناطق  9برگزاري جشن تكليف فرزندان دختر  
گانه ، معاونت ها، ادارات كل، سازمانها و شركت ها و  22

 اهداء هدايا

مبلغ كمك به
 ريال ميليون

470  -  -  -  - 

تعداد نفرات تحت
 پوشش

900 900 1200 1200  - 

 توسعه و ترويج فرهنگ  ايثار و شهادت-2

 برگزاري نمايشگاه و موزه

 33 88 66 46 46 تعداد برگزاري

 50 6000 4000 3000 2،500 ساعت برگزاري

تعداد نفرات بازديد
 كننده

35000 40000 60000 100000 67 

انك اطالعاتي زنان شهيده ، جانباز، آزاده وتشكيل ب
 ايثارگر

 -  300 300 300 250 نفر

 -  600 600 600 600 تعدادصفحات تدوين كتاب خاطرات زنان ايثارگر

گردهمايي و ميثاق دوازده هزار نفري زنان عاشورايي در 
 مهديه تهران با هدف ترويج فرهنگ عاشورا و شهادت

هزينه گردهمايي به
 ريالميليون 

1000 681 450 500 11 

 -  1500 1500 1000 800 نفرساعت صرف شده

 50 150 100 100 100 مورد تجليل از معلمان شهيده به مناسبت روز معلم

 9 600 550 500 400 تعداد خانواده مالقات با خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان

 -  87 87 87 87 تعداد نفرات تجليل از همسران جانباز قطع نخاعي

 گسترش فعاليتهاي خانواده محوري-3

 مسابقه مقاله نويسي

تعداد شركت
 كنندگان

 - 400 550  -  - 

 -  -  50 40 - تعداد برندگان

 برگزاري جشن ها (روزهاي ملي)

 -  100 100 70 68 مورد

تعداد نفر تحت
 پوشش

19335 31500 165000 250000 51 

هزينه جشن ميليون
 ريال

2353 1760 1500 1750 17 

 18 13000 11000 2600 1122 نفر اجراي طرح خانواده كارآمد و پايدار

 2 24000 23950 10000 2000 نفر اجراي طرح شكوفايي عشق

 20 45000 37400 11000 11000 نفر اجراي طرح گوهر رحمت

 14 573390 504931 433931 358602 نفر اجراي طرح غنچه هاي شهر
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درصدتغيير92سال  91سال 90سال 89سال واحد عنوان

 گسترش  فعاليتهاي ورزشي ،تفريحي،آموزشي-4

 سوله هاي ورزشي الزهراء

 -  61 61 52 52 تعداد

 -  -  -  -  - ظرفيت

مساحت به متر
 مربع

 -  -  -  -  - 

 تفريحي -اردوي ورزشي 

 25 150 120 120 100 مورد

تعداد نفرات تحت
 پوشش

40000 42000 45000 65000 44 

 زيارتي -اردوي فرهنگي

 20 300 250 230 202 مورد

تعداد نفرات تحت
 پوشش

25000 30000 40000 55000 37 

 آموزشي -اردوي علمي 

 33 20 15 10 1 مورد

تعداد نفرات تحت
 پوشش

200 6500 6500  6500  - 

 مجموعه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، اشتغال و ... ويژه بانوان-5

 بوستان بهشت مادران
مساحت به هزارمتر

 مربع
190 200 200 200  - 

 بوستان پرديس بانوان
مساحت به هزارمتر

 مربع
270 270 270 270  - 

 بوستان نرگس
مساحت به هزارمتر

 مربع
170 240 240 240  - 

 9 12 11 9 9 تعداد مجموعه هاي شهربانو

 اجراي طرح هاي اجتماعي و فرهنگي كودكان-6

 رگزاري جشنواره بهترين ها براي غنچه هاي شهرب

 -  -  1 1 1 مورد

تعداد نفرات شركت
 كننده

500000 500000 650000 -  - 

 كانون هاي بانوان-7

 كانون همياران محبت
 -  22 22 22 22 تعداد

 17 14000 12000 10195 10000 نفر

 بتبرگزاري كارگاه هاي آموزشي ويژه اعضاء كانون همياران مح
 25 1500 1200 900 893 تعداد

 16 18000 15500 13700 12753 نفر

 17 3500 3000 1500 1350 نفر كانون بانوان موفق

 25 5000 4000 3000 2500 نفر كانون دختران

 -  300 300 300 250 نفر كانون زنان ايثارگر

 -  1500 1500 1372 1200 نفر كانون بانوان مبلغ

 20 600 500 400 380 هيئت يكانون زنان عاشوراي

 8 7000 6500 5200 5100 نفر كانون بانوان هنرمند

 6 1700 1600 160701 156000 نفر كانون بانوان قرآن پژ وه

 20 6000 5000 3000 2500 نفر كانون حياباوران
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 درصد تغيير 92سال  91سال  90سال 89سال واحد عنوان

 28 198 154 117 80 تعداد اجراي طرح هاي راهبردي -8

 29 980 760 119 50 تعداد اجراي پروژه هاي كوچك محلي -9

 يكسان سازي پوشش بانوان شاغل در شهرداري با هدف ترويج حجاب و عفاف- 10

 4600 4600 0 تعداد فرم هاي دوخته شده
اجرا توسط اداره 
 كل پشتيباني

- 

 4600 4600 0 تعداد فرم هاي تحويل داده شده به كارمندان
اجرا توسط اداره 
 كل پشتيباني

- 

 17 7 6 5 0 مورد تعداد دفعات اجراي طرح

 جشن و كنفرانسبرگزاري مسابقه، همايش ،-11

 -43 50 88 71 50 مورد برگزاري جشنواره

 برگزاري مراسم و جشن مذهبي
 18 300 257 179 114 مورد

 33 1000000 750000 450000 342000 نفرات تحت پوشش

 برگزاري مراسم و جشن هنري
 100 146 69 69 50 مورد

 106 300000 145000 130000 100000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري مراسم و جشن اجتماعي
 - 397 397 150 120 مورد

 38 550000 400000 175000 150000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري مراسم و جشن فرهنگي
 39 357 257 179 150 مورد

 33 1000000 750000 500000 250000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري نمايش گاه هاي اجتماعي
 - 397 397 44 25 مورد

 13 550000 400000 700000 500000 نفرات بازديد كننده

 برگزاري نمايش گاه هاي هنري
 100 146 69 47 47 مورد

 106 300000 145000 130000 100000 نفرات بازديد كننده 

 برگزاري نمايش گاه هاي مذهبي
 - 374 374 123 88 مورد

 33 2000000 1500000 800000 500000 نفرات بازديد كننده

 برگزاري نمايش گاه هاي فرهنگي
 39 357 257 179 155 مورد

 33 1000000 750000 500000 300000 نفرات بازديد كننده

 0 0 0 0 0 مورد برگزاري كنفرانس

 مايش اجتماعيبرگزاري ه
 7 95 89 1 0 نفرات تحت پوشش 

 43 1000000 700000 2000 0 مورد

 برگزاري همايش مذهبي
 16 220 190 4 4 مورد

 33 1500000 750000 25000 24800 نفرات تحت پوشش

 برگزاري همايش فرهنگي
 32 250 190 23 22 مورد

 43 1000000 750000 10000 10000 نفرات تحت پوشش 

 سابقه هنريم

 100 146 69 167 70 مورد

تعداد شركت 
 كنندگان

28500 130000 145000 300000 106 

 مسابقه اجتماعي
 - 397 397 0 0 مورد

 38 550000 400000 0 0 شركت كنندگان

 مسابقه مذهبي
 50 66 44 44 22 مورد

 100 100000 50000 30000 22000 شركت كنندگان 

 مسابقه فرهنگي
 66 748 450 350 260 مورد

 100 300000 150000 25000 15600 شركت كنندگان 
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درصد تغيير 92سال  91سال  90سال89سال  واحد عنوان

 نشر و توزيع كتاب و بسته هاي فرهنگي - 12

 تهيه ويژه نامه
 - - 35000 16000 74500 تعداد نسخه

 - - 7 4 7 تعدادعنوان

 ارات كتابتهيه، تدوين و چاپ و انتش
 25 35000 28000 14000 3000 تعداد نسخه

 58 30 19 17 3 تعدادعنوان

 تهيه و تدوين كتابچه
 33 20000 15000 14000 9062 تعداد نسخه

 - 5 5 4 3 تعدادعنوان

 تدوين و چاپ منتخب كتاب
 - -  145000 90062 تعداد نسخه

 - -  - - تعدادعنوان

 شيتهيه و چاپ بروشورهاي آموز
 20 300000 250000 100000 50000 تعدادورق

 33 40 30 30 10 تعدادعنوان

 توزيع بسته هاي فرهنگي
 - 100 100 68 30 تعدادعنوان

 20 3000000 2500000 450000 121700 تعداد بسته

 تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي
 - 100 100 68 30 تعدادعنوان

 20 3000000 2500000 450000 117500 تعداد بسته

تهيه و چاپ ترجمه ي  بروشور، كتابچه و كتاب هاي 
 مورد نياز به زبان هاي خارجي

 - - 0 0 0 تعداد نسخه

 100 1 0 0 0 تعدادعنوان

 طرح هاي  پژوهش و آموزشي -  13

 25 150 120 108 40 تعداد جلسه تشكيل جلسات هم انديشي  با اساتيد دانشگاهي

 -40 12 20 20 18  اهبردي  با اساتيد دانشگاهيتشكيل جلسات شوراي ر

 طراحي نرم افزار و ايجاد بانك اطالعاتي
 - 15 15 10 3 تعداد

 25 250000 200000 100000 30000 نفر ساعت

 طرح پژوهشي
 - 9 9 13 7 تعداد طرح

 - 300000 300000 300000 150000 نفر ساعت

 8 7000 6500 5200 3500 نفر گردآوري اطالعات زنان هنرمند شهر تهران

 - 6000 6000 6000 6000 نفر گردآوري اطالعات زنان توانمند و كارآفرين

گرد آوري اطالعات فرزندان دختر پرسنل شهرداري 
 تهران

 - 1200 1200 700 900 نفر

 - 550 550 530 527 مورد گردآوري اطالعات هيئت ها و محافل مذهبي
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 درصدتغيير 92سال 91سال 90سال89سال  واحد عنوان

 طرح هاي آموزشي-14

 برگزاري دوره آموزشي

 114 120 56 30 25 تعداد دوره

 8 650 600 600 515 تعداد عنوان دوره

 27 350000 276000 120000 65985 تعداد نفر اموزش ديده

 27 1050000 828000 960000 527880 نفر ساعت آموزش

 برگزاري كارگاه
 62 2000 1232 450 442 تعداد

 89 350000 184800 130000 10805 تعداد نفر اموزش ديده

 برگزاري كارگاههاي آموزش خوشنويسي
 - 4800 4800 3500 2000 تعداد نفر اموزش ديده

 - 48000 48000 35000 20000 نفر ساعت آموزش

برگزاري كارگاه هاي آموزشي بهترين ها از دور 
 ريختني ها

 7 20000 18700 15000 14500 اموزش ديدهتعداد نفر 

 7 160000 149600 120000 116000 نفر ساعت آموزش

 طرح هاي مشاركتي-15

عقد تفاهم نامه در ارتباط با بانوان با مراكز و 
 سازمانها

 - - 1 0 6 مورد

 100 2 1 1 1 مورد مشاركت در جشنواره

 - 1 1 1 1 مورد مشاركت در همايش

 - 1 1 3 3 مورد ايشگاهحضور در نم

حضور نمايندگان ستاد غنچه هاي شهر در ادارات 
 ثبت احوال براي دريافت اطالعات نوزادان

 35 15500 11520 11520 11520 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشكل هاي غير 
دولتي زنان در جهت حل مشكالت اين مركز و 

 تسهيل در خدمت رساني به مردم

 - - - 80 80 مورد

 - - - 1300 1300 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشكل هاي 
دولتي زنان در جهت حل مشكالت اين مركز و 

 تسهيل در خدمت رساني به مردم

 100 200 100 80 80 مورد

 50 3000 2000 1200 1000 نفر ساعت

مشاركت با موسسه قرآن پژوهان در برگزاري 
 ديني همايش هاي قرآني و

 - 23 23 2 2 مورد

تبادل فرهنگي و هنري با زنان فعال كشورها به 
 منظور حمايت و تبادالت فرهنگي و اجتماعي

 67 5 3 2 0 مورد

 17 700 600 500 0 نفر ساعت

 تعداد مراكز تخصصي
 توضيحات مساحت زيربنا(متر مربع ) منطقه مخاطب مركز تخصصي

 88سال ساخت  800 1 بانوان شهروند 1شهربانو منطقه 

 88سال ساخت  1420 2 بانوان شهروند 2شهربانو منطقه 

 91سال ساخت   3 بانوان شهروند 3شهربانوي منطقه 

 87سال ساخت  6000 8 بانوان شهروند 8شهربانو منطقه 

 90سال ساخت  6100 9 بانوان شهروند 9شهربانو منطقه 

 91اخت سال س  10 بانوان شهروند 10شهربانوي منطقه 

 90سال ساخت  1000 13 بانوان شهروند 13شهربانو منطقه 

 89سال ساخت  250 14 بانوان شهروند 14شهربانو منطقه 

 89سال ساخت  6000 15 بانوان شهروند 15شهربانو منطقه 

 90سال ساخت  65000 19 بانوان شهروند 19شهربانو منطقه 

 90ال ساخت س 3000 20 بانوان شهروند 20شهربانو منطقه 
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  اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي
  87-92در سال هاي هاي اداره كل مطالعات اجتماعي فهرست پژوهش

  سال  دهندهسفارش  87پژوهش هاي انجام شده در سال   رديف
 1387  اداره كل مطالعات  شهر تهران فرهنگي و اجتماعي طرح جامع توسعه  1

 1387  ستاد كارآفريني  له هاي شهر تهرانفرهنگي مح -مطالعه كيفيت اجتماعي  2

 1387  اداره كل بانوان  تعيين شاخص هاي توانمند سازي زنان و نياز سنجي منطقه اي در زمينه توانمند سازي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي 3

 1387  هااداره كل آسيب بررسي تجارب كشورهاي ديگر به منظور ساماندهي افراد بي خانمان 4

 1387 هااداره كل آسيب يريت شهري در پيشگيري و كنترل پديده اعتياد و ارائه راهكارهانقش مد 5

 1387 هااداره كل آسيب بررسي و ضعيت متكديان و ارائه راهكارهاي ساماندهي 6

 1387 هااداره كل آسيب بررسي آسيبهاي خاص مناطق حاشيه نشين و راهبردهاي ساماندهي آن 7

 1387  سازمان ورزش  ير گذاربر ميزان گرايش شهروندان به مشاركت در ورزشهاي همگانيبررسي عوامل تاث 8

 1387  سازمان ورزش  نيازسنجي شهروندان تهراني به ورزش همگاني به تفكيك سن،جنس،منطقه،فضاوزمان 9

 1387  اداره كل مطالعات طرح تدوين راهبرد بهبود و ارتقاء سطح منزلت اجتماعي ايثارگران 10

 1387  اداره كل آموزش  بررسي ظرفيت هاي شهرداري تهران براي جلب مشاركت مردم در امور شهري و راهكار هاي توسعه اين مشاركت ها  11

 1387  اداره كل آموزش  بررسي ميزان اعتماد مردم به شهرداري ،ابعاد و زمينه هاي آن وارايه راهكارهاي مناسب  12

 1387  ستاد كارآفريني  منطقه  شهرداري تهران5اقدامات و فرصت هاي كارآفريني زنان و مردان فارغ التحصيل دانشگاهي ساكن در  هاي خصايص،موانع،مطالعه مقايسه  13

 1387  ستاد كارآفريني  بررسي زمينه ها و راهكارهاي توسعه كارآفريني در مناطق بيست و دو گانه تهران 14

 1387  ستاد كارآفريني  فرهنگي در كالن شهر تهرانسياست هاي مورد نياز براي توسعه كارآفريني 15

 1387  اداره كل فرهنگي  بررسي افزايش كارآيي كتابخانه هاي شهرداري تهران در راستاي ارتقا فرهنگ كتابخواني ازطريق شيوه هاي نوين 16

 1387  اداره كل مطالعات  وبمديريت توسعه مشاركت هاي محله اي در راستاي پايداري كالن شهر با تاكيد بر حكمروايي خ 17

 1387  اداره كل بانوان  بررسي شيوه هاي عملياتي سازي مفاهيم قرآني مرتبط با زنان و محيط شهري جهت ارتقا اخالق شهروندي 18

 1387  هاآسيب اداره كل  بررسي وضعيت رفتارهاي ونداليستي در سطح شهر تهران و زمينه وعوامل موثربر آن به منظور ارائه راهكارهاي عملي 19

 1387  اداره كل سالمت  نياز سنجي واولويت بندي وتعيين نوع مداخالت سالمت محور محالت تهران 20

 1387 اداره كل فرهنگي  بررسي موانع ومشكالت فرهنگي واجتماعي شهرداري تهران در جلب مشاركت هاي  مردمي در امور شهري 21

 1387 اداره كل فرهنگي  رگزاري برنامه هاي اوقات فراغتبررسي راهكارهاي مشاركت شهروندان در ب  22

 1387  اداره كل برنامه ريزي  ارزشيابي عملكرد شغلي كاركنان و ارائه نظام مطلوب در جهت بهبود عملكرد آنان در معاونت اجتماعي شهرداري تهران  23

 1387  هااداره كل آسيب  به ديدگاه شهروندانبررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي شهر تهران و اولويت بندي آنها با توجه   24

 1387  ستاد كارآفريني نهادينه سازي فرآيند توسعه كارآفريني در شهر تهران 25

 1387  اداره كل آموزش انتظارات اجتماعي و فرهنگي شهروندان از شهرداري تهران 26

  1387 هااداره كل آسيب بانيفراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  دختران وكودكان فراري و خيا 27
 1387 هااداره كل آسيب فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  تكدي گري وكارتن خوابي 28

 1387 هااداره كل آسيب فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  زنان سرپرست خانوار 29

 1387 هااداره كل آسيب فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه ونداليسم 30

 1387 اداره كل سالمت فراتحليل سرمايه اجتماعي و فرهنگي (ازجمله بعد حمايت اجتماعي) و امر سالمت 31

 1387 اداره كل سالمت فراتحليل محيط زيست/ اكولوزي و امر سالمت 32

 1387 اداره كل سالمت فراتحليل تغذيه و رفتارهاي مربوط به آن و امر سالمت  33

 1387 اداره كل سالمت ) و امر سالمتSTDنمندسازي و آموزش شيوه ارتقا و پيشگيري از بيماريها ( بيماريهاي مربوط به فراتحليل توا  34

 1387  اداره كل بانوان اجتماعي)-فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  اشتغال،خانواده وزنان(اقتصادي  35

 1387 اداره كل بانوان فرهنگي)-اجتماعي زنان(اجتماعيفراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  آسيب هاي   36

 1387 اداره كل بانوان فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  فضاي مجازي زنانه در ايران 37

 1387 اداره كل بانوان فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  مطالعات زنان و سياست اجتماعي در ايران 38

 1387 هااداره كل آسيب انجام شده در حوزه  طالقفراتحليل مطالعات 39

 1387 هااداره كل آسيب فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  حاشيه نشيني 40

 1387  ستاد كارافريني فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  اشتغال 41

 1387  ستاد كارافريني فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  كار آفريني 42

 1387  سازمان ورزش ورزش بانوانفراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  43

 1387 سازمان ورزش  جوانانورزش فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه    44

 1387 سازمان ورزش  همگانيورزش فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه    45
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  87-92ال هاي در سهاي اداره كل مطالعات اجتماعي فهرست پژوهش
  سال  سفارش دهنده هاي انجام شدهپژوهش  رديف

 1387 سازمان ورزش فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه  ورزش بزرگساالن 46

 1388 شواري شهر تهران نوع و ميزان آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي از جمله خشونت و عوامل تاثير گذار برآن در شهر تهران يمطالعه و بررس  47

 1388 شواري شهر تهران مطالعه ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي شهروندان تهراني در سطح محله  48

 1388 شواري شهر تهران مطالعه و سنجش سرمايه اجتماعي شهر تهران در سطح محله  49

 1388 شهر تهران شواري مطالعه پيرامون آگاهي ها، ارزش ها و نگرش هاي شهروندان تهراني در سطح منطقه  50

 1388 اداره كل مطالعات تيپولوژي اجتماعي و فرهنگي محالت شهر تهران  51

 1388 روزنامه همشهري شناخت و بررسي ظرفيت هاي رسانه هاي مكتوب براي انتقال پيام هاي آموزشي در حوزه شهري  52

 1388 اداره كل سالمت ندان غير تحت پوشش هاي سالمندي و سالماي وضعيت سالمت روان سالمندان تحت پوشش كانونبررسي مقايسه  53

 1388 اداره كل سالمت بررسي ميزان اثر بخشي آموزش هاي انجام شده در مراكز فر آموز  54

 آسيب شناسي امر به معروف و نهي از منكر در مديريت شهري و ارائه شيوه هاي صحيح آن  55
مركز فعاليت هاي 

 1388  ديني

  1388  روزنامه همشهري طبان تهراني به كتابچه ضميمه روزنامه همشهريعوامل موثر بر تمايل مخا  56
  سال   سفارش دهنده هاي انجام شده پژوهش  رديف

  1389  اداره كل سالمت 9نيازسنجي و تدوين بسته خدمات سالمت اجتماعي در راستاي نظام مديريت سالمت شهري منطقه   57
  1389  اداره كل بانوان ن تهراني و راهكارهاي كاهش آنبررسي عوامل مخاطره اميز پيش روي بانوا  58
59  

شي
ربخ

اث
  

 1389 امور بانوان هاي شهربانوسنجش ميزان  اثربخشي مجموعه

 1389 سازمان ورزش هاهاي تندرستي بر سالمت شهروندان مشاركت كننده در اين ايستگاهسنجش ميزان اثربخشي ايستگاه  60

 1389 سالمت 1389هاي باشگاه چاقي در سال ها و برنامهيتسنجش ميزان اثربخشي فعال  61

 1389 آموزش شهروندي سنجش ميزان اثربخشي بروشورهاي آموزشي خانه به خانه   62

 1389 آموزش شهروندي هاسنجش ميزان اثربخشي طرح شهر در دست بچه  63

 1389 رونديآموزش شه هاي سيار آموزش شهرونديسنجش ميزان اثربخشي ايستگاه  64

  سال  سفارش دهنده هاي انجام شده پژوهش  رديف
 1390  سازمان ورزش تهران شهر در ورزشي رويكرد با سالم تفريحات سنجيامكان و نيازسنجي 65

 1390  اداره كل آموزش تفصيلي صورت به شهري مختلف هايحوزه در شهروندان آموزشي نيازهاي بندياولويت و نيازسنجي 66

 1390  باغ كتاب كتاب باغ پيرامون تهران، كتاب الملليبين نمايشگاه از كنندگان بازيد و فروشانكتاب ناشران، نيازهاي سيبرر 67

 1390 اداره كل آموزش شهروندان سالمت هاينيازمندي با سالمت شوراهاي فعاليت انطباق ميزان بررسي  68

 1390 اداره كل آموزش (HSE) شهري محيط و بهداشت ايمني، هايشاخص سنجش  69

 1390  رفاه،خدماتسازمان اجتماعي هايمشاركت و خدمات رفاه، سازمان اهداف براي عمليات تدوين و استراتژيك برنامة طراحي  70

 1390  رفاه،خدماتسازمان ايمنطقه و ايمحله نيازهاي اساس بر كار و كسب هايتعاوني گيريشكل براي اساسي راهبردهاي تدوين 71

 1390  اداره كل آموزش تهران شهر پسماند آموزش جامع طرح تدوين منظور به شهروندي هايآموزش موجود وضع شناسيآسيب و تحليل 72

  1390  اداره كل مطالعات (طرح كشوري) وخارجي داخلي جمعي هاي رسانه به شهروندان اعتماد سنجش 73
74 

شي
ربخ

اث
  

 1390 سالمت سالمت در ارتقاء سالمت ساكنين محالت شهر تهرانهاي حوزهسنجش ميزان اثربخشي فعاليت
 1390 آموزش شهروندي سنجش ميزان اثربخشي طرح شهردار مدرسه 75
 1390 امور بانوان  سنجش ميزان اثربخشي طرح تحكيم و اعتالي بنيان خانواده 76
 1390 آموزش شهروندي هاي آموزشي اداره كل آموزش شهرونديسنجش ميزان اثربخشي سرفصل 77
 1390 اداره كل فرهنگي هاي سامانة نشاطاثربخشي برنامه 78
 1390 سازمان ورزش سنجش ميزان اثربخشي برنامه تفريحات ورزشي سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران  79
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  87- 92در سال هاي هاي اداره كل مطالعات اجتماعي فهرست پژوهش
  سال   سفارش دهنده  ده هاي انجام شپژوهش  رديف
  1391  اداره كل فرهنگي  هاي فرهنگي در محالت شهر تهراناي براي اجراي برنامههاي محلهسنجي و نيازسنجي ظرفيتامكان  80
 1391  اداره كل آموزش  هاي شهروندي تدوين طرح جامع آموزش  81

 1391  اداره كل مطالعات  ورها ها و الگوهاي اجرايي موفق آموزش شهروندي در ساير كشمطالعه مدل  82

 1391  اداره كل بانوان  تدوين سند جامع كودك در شهر تهران  83

 1391  اداره كل مطالعات  آن GISگانه شهر تهران و تدوين نقشة 22شناسي جامع بانوان در مناطقپيمايش مسئله 84

 1391  اداره كل آموزش هاي ارتقاء اخالق شهرونديبررسي شيوه 85

 1391  اداره كل مطالعات  وين برنامه اقدام براي ارتقاء ارزشي حكمراني در شهرداري تهران تد  86

 1391 اداره كل مطالعات  مطالعه تطبيقي الگوي مديريت محله در ايران و جهان  87

 1391 اداره كل مطالعات  هاي اجتماعي در شهر تهرانبررسي سبك زندگي افراد و گروه  88

 1391 اداره كل مطالعات  اسي روانشناسي اجتماعي شهرتدوين مفاهيم اس  89

 1391  اداره كل مطالعات  گانه شهر تهران22نشيني در مناطقبررسي موانع و راهكارهاي ارتقاء فرهنگ آپارتمان 90

  1391  ه كل مطالعاتادار    ي اوقات فراغت در قلمرو مديريت شهري تهران و تدوين سند راهبردي اوقات فراغتهاشناسي برنامهآسيب  91
92  

شي
ربخ

اث
  

 1391  اداره كل فرهنگي  هاي جشنواره شمسهاثربخشي برنامه

 1391  اداره كل سالمت هاي اسباب بازياثربخشي خانه 93

 1391  اداره كل سالمت  كانون پيشگيري از ديابت محالت شهر تهران  94

 1391  اداره كل فرهنگي غني سازي اوقات فراغت 95

 1391  رفاه،خدماتسازمان  آوري و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي جمع  مهبرنا  96

 1391  اداره كل مطالعات  اثربخشي پژوهشگران محله  97

  سال   سفارش دهنده 1392هاي انجام شده در سالپژوهش رديف
  1392  اداره كل فرهنگي  ساخت و هنجاريابي پرسشنامه سالمت اجتماعي بزرگساالن شهر تهران  98
 1392  اداره كل آموزش  اي مبتني بر مشاركتارزيابي و تحليل فرايند اجرايي كاربست مداخله 99

 1392  اداره كل مطالعات  مستندسازي تجربيات سياستي عدالت در سالمت شهر  100

 1392  اداره كل بانوان  فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه آموزش شهروندي  101

 1392  اداره كل مطالعات  ي محصوالت، محتوا و مواد آموزشي آموزش شهرونديطراحي نظام ارزياب 102

 1392  اداره كل آموزش  هاي موجود در حوزه آموزش شهروندي در شهرداري تهرانشناسي و بررسي چالشآسيب 103

 1392  اداره كل مطالعات  هنجارها و الگوهاي رفتاري در فضاهاي جديد شهري  104

 1392 اداره كل مطالعات  هاي موفق در زمينة تحكيم خانواده در منتخبي از كشورهاي جهان رنامهبررسي تطبيقي ب  105

 1392 اداره كل مطالعات  شناسي طالق و عوامل آن در شهر تهرانگير شناسي و تيپهمه  106

 1392 اداره كل مطالعات  بررسي زندگي روزانه افراد متكدي در شهر تهران  107

 1392  اداره كل مطالعات  هاي اجتماعياي بهبود مكانيزم انفاق و هبه در سازمان رفاه، خدمات و مشاركتهبررسي روش 108

 1392  اداره كل مطالعات  هاي بهبود سيستم كارآفريني سازمانبررسي روش  109

 1392  اداره كل مطالعات  محله 374اي و كتابخواني ساكنين بررسي و شناسايي نيازهاي مطالعه  110

 1392  اداره كل مطالعات شناسي فرهنگي شهر تهرانبررسي انسان 111

 1392  اداره كل مطالعات  تدوين الگوي بازطراحي پاركها و بوستانهاي شهر تهران بر اساس توسعه فعاليتهاي بدني   112

 1392  تاداره كل مطالعا  فراتحليل و ضعيت انگيزش و موانع شركت شهروندان تهراني در فعاليتهاي بدني 113

 1392  اداره كل مطالعات  بررسي و ارائه راهكارهاي توسعه فرهنگ عمومي ورزش  114

 1392  اداره كل مطالعات  طرد اجتماعي در تهران  115

 1392  اداره كل مطالعات  تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ شهروندي با تأكيد بر سبك زندگي شهروندان شهر تهران 116

 1392  اداره كل مطالعات  سي عوامل موثر بر نشاط اجتماعي شهروندان تهرانيبرر  117

  1392  اداره كل سالمت نيازسنجي افراد عضو كانون ديابت 118
119  

  اثربخشي
 1392 آموزش شهروندي  گانه 22بررسي اثربخشي محصوالت آموزشي توليدي مناطق 

 1392 اداره كل سالمت  هاي ارتقاء مشاركت آناند بر شيوههاي معلوالن با تأكيهاي كانوناثربخشي فعاليت  120
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  هاي انجام شده در اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي طي پنج سال اخيرعناوين نظرسنجي
  عنوان رديف

 ميزان رضايت شهروندان ازبرنامه هاي اوقات فراغت شهرداري تهران 1

 ني ازحقوق شهريبررسي ميزان برخورداري ورضايت شهروندان تهرا 2

 نظرسنجي ازشهروندان تهراني درمورد فعاليت هاي شهرداري درحوزه محيط زيست 3

 ميزان رضايت شهروندان ازاجراي برنامه هاي معاونت خدمات شهري درخصوص تفكيك زباله 4

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني ازفعاليت هاي شهرداري درحوزه ورزش همگاني 5

 ان رضايت شهروندان از زيبا سازي شهر تهرانبررسي ميز 6

 بررسي ميزان رضايت شهروندان ازساماندهي مشاغل 7

 بررسي نظرات شهروندان تهراني درباره وضعيت پارك ها وفضاي سبز شهرتهران 8

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني استفاده كننده ازخدمات ارائه شده درميادين ميوه وتره بار 9
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  ياجتماع يسازمان رفاه ، خدمات و مشاركت ها
  
  

  خانمان: يو ب يتكدافراد م ي) عملكرد طرح ساماندهالف 
  88-92ي سال هاي خانمان يو ب يگر يدر ارتباط با تكد 137واحد  يها اميآمار پ

 درصد تغيير  92سال  91سال  90سال 89سال  88سال   عنوان

 10  4184  3803  4067 3498 6432 137تعداد پيام هاي واحد 

  

  88-92سال هاي  خانمان يو افراد ب انيمتكد يجمع آور يآمار گشت ها
 درصد تغيير  92سال  91سال  90سال 89سال  88سال  جنست

 4,2 46257 44398 38078 30508 28215 مرد

 36,2 4510 3311 3652 1994 2311 زن

 28,1 1384 1926 3010 1466 881 پسر بچه

 23,8 130 105 110 83 55 دختر بچه

 5,1 52281 49740 44850 34051 31462 جمع 
  

  88- 92در سال هاي  تموق يآمار مراكز نگهدار
 درصد تغيير  92سال   91سال  90سال 89سال  88سال  تعداد

 77,2 3435 1938 2485 1512 2362 متكديان پذيرش شده

 5,8- 2559 2716 3006 2831 2183 بي خانمان پذيرش شده

 28,8 5994 4654 5491 4343 4545 جمع 
  

  88-92ل هاي در سا موقت شبانه ( گرمخانه ها) يآمار اقامتگاه ها
 درصد تغيير  92سال   91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 18,1 266343 225503 176788 142778 115394 جمع نفر شب گرمخانه ها
  

  88-92در سال هاي  خانمان يو افراد ب انيمتكد يجمع آور يآمار  ارجاع گشت ها
 درصد تغيير  92سال   91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 28,8 5994 4654 5491 4343 4545 نگهداريمراكز 

 15,6 40948 35436 23090 13918 15582 گرمخانه

 21,8- 1240 1585 2438 1244 964 ياسر

 75,4- 16 65 26 22 31 نواب

 62,2- 164 434 665 577 914 خانواده

 0 0 0 0 0 100 مركز جامع

 28,1- 638 887 1377 1558 3918 تذكر

 -  0 3583 7359 1610 0  مركز شفق

 6 3281 3096 4404 10779 5408 ساير

 5,1 52281 49740 44850 34051 31462 جمع
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  88- 92در سال هاي  موقت يپذيرش و ساماندهي متكديان و كارتن خوابهاي معتاد در مراكز نگهدار
 درصد تغيير  92سال  91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 29,9 3173 2443 2964 2720 2095 فراواني

 
  88- 92ي در سال هاي ابانيكودكان خ يسامانده - آمار كودكان كار و فرار جذب شده

  و.) طيبل هيته قياز طر ي، سامانده مددكاري – يتيهو يفرم ها ليشهر ، تكم يها انهيدر پا يي توسط گشت يا(شناسا
 درصدتغيير 92سال 91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 11,5- 2049 2315 3773 2858 3278 كودكان جذب شده(نفر)

 
  91- 92مشاركت در ساماندهي كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي در سال  هاي 

  درصدتغيير  92سال  91سال  عنوان
  251,6  8443 2401 تعداد كودكان كار خيابان شناسايي شده
  190,3  5223 1799 تعداد  پرونده هاي مددكاري تشكيل شده

 

  91- 92كاهش اعتياد در سال هاي  عملكرد طرح
  درصدتغيير  92سال  91سال  عنوان

  40,1  24803 17701  تعداد معتادين شناسايي شده
  67,1  16040 9599 تعداد ارجاع معتادين به مراكز ترك اعتياد

 

  92عملكرد طرح را ه اندازي پايگاه ارائه خدمات اجتماعي در نقاط آسيب خيز شهر تهران  در سال 
  درصدتغيير  92سال  91الس  عنوان

  0  8 8 تعداد پايگاه هاي ارائه خدمات
 338,1 17880 4081 تعداد خدمات ارائه شده

 آگاه سازي اطالع رساني و
 144,4 77000 31500 نسخه-توزيع بروشور

 23,7- 87 114 نصب بنر
 

  88- 92سال هاي  در و ارائه وام) يمددكاراجتماع قياز طر شناسايي –وام ازدواج ( مراجعه مددجو 
 درصد تغيير  92سال  91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 91,6-  272  3232 4406 3137 3525 تكميل پرونده هاي متقاضيان وام ازدواج

  88- 92در سال هاي طرح هبه  
  )يكارددمواحد  قياهدا كاال از طر وريتعم ، يبازساز ،يخود، جمع آور يياهدا يو اعالم كاال137(تماس با سامانه

 درصدتغيير  92سال  91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 33,7- 8455 12762 23365 14304 9155 تعداد پيام هاي انجام شده

 9,5 22649 20691 23300 20833 14319 تعداد اقالم جمع آوري شده

 -  - -  - 273 2774 تعداد اقالم بازسازي شده

 14,8 2787 2428 13560 2254 3391 تعداد اقالم اهدا شده
 

  88-92ي در سال هاي اجتماع يبهايآس يدر رابطه با سامانده يردولتيانعقاد قرارداد با موسسات غ
 درصدتغيير  92سال  91سال 90سال 89سال 88سال عنوان

 -  - 1 1 5 6 ساماندهي معتادين

 -  - 22 8 22 22 كودكان ساماندهي

  -  8 -  - - 14 مددكاري خدمات
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   88-92ي در سال هاي نيكارآفر ي، مشاوره و پژوهش ها جيآموزش ، ترو
 درصدتغيير  92سال  91سال  90سال 89سال  88سال  عنوان

 4,5 375 359  281 185 118 راه اندازي خانه هاي كارآفريني و مراكز رشد

كالس،كارگاه -گانه  22برگزاري دوره هاي آموزشي كارآفريني در مناطق 
 ،همايش ،اردو و بازديد

990 3657 4337 4656 6193 33 

 16,7 14 12 10 34 30 عنوان كتاب و مجله -انجام پژوهش هاي كارآفريني 

اجراي برنامه هاي ترويج كارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ كسب 
 عنوان بروشور، پوستر و بنر  -و كار 

270 569 479 630 710 112,7 

الع رساني و ارتقاء فرهنگ كسب اجراي برنامه هاي ترويج كارآفريني ، اط
 بازارچه و نمايشگاه -و كار 

225 372 389  406 556 36,9 

  
  91-92راه اندازي خانه رفاه و خدمات اجتماعي در سراي محالت در سال هاي 

  درصدتغيير  92سال  91سال  عنوان
  12,8  352 312 و خدمات اجتماعي تعداد خانه هاي رفاه 

  
  91-92و بهسازي فضاهاي بي دفاع شهري در سال هاي  شناسائي و نظارت بر اصالح

  درصدتغيير  92سال  91سال  عنوان
  11,3  4965  4459  تعداد فضاهاي بي دفاع شناسايي شده
  16,7  1320  1131  تعداد فضاهاي بي دفاع ساماندهي شده

  
  91-92مشاركت در ساماندهي  و اسكان خانواده هاي بي سرپناه در سال هاي 

  درصدتغيير  92الس  91سال  عنوان
  116,7  52  24   تعداد خانواده هاي بي سرپناه ساماندهي شده

  
  91-92ساماندهي كارگران فصلي و ساختماني در سال هاي 

 درصدتغيير  92سال  91سال  90سال 89سال   عنوان

 72,2-  فعال  5  18  16  16  تعداد سامانه

 27,3-  39635  54523  19705  29961 تعداد مراجعه به سامانه

 48,6-  12766  24820  7254  3816 عداد تشكيل پروندهت

 62,4-  9041  24040  1320  619 معرفي به سازمان فني حرفه اي

  
  91-92هاي گردشگري شهري و توسعه صنعت توريسم با مشاركت تشكل هاي مردم نهاد در سال هاي برنامه

  درصدتغيير  92سال  91سال  عنوان
همكاري با موسسات خصوصي واجد 

  موسسه)(شرايط
84  287  241,7  

  131,1  8138  3522  تعداد تورهاي برگزار شده
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  سازمان ورزش شهرداري
  

  ايستگاه تندرستي -92عملكرد سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 

  منطقه

 92در سال  بانوان برگزار شده يها ستگاهيتعداد ا 92در سال  انيبرگزار شده آقا يها ستگاهيتعداد ا

 كل سال تعداد ايستگاه هاي ابالغي كل سال اه هاي ابالغيتعداد ايستگ

 داوطلبي مصوب داوطلبي مصوب داوطلبي مصوب داوطلبي مصوب

1 26 32 284 331 20 22 220 242 

2 30 37 327 375 29 30 319 330 

3 12 18 130 179 15 16 164 166 

4 20 27 218 273 33 36 363 394 

5 29 36 316 363 28 29 303 305 

6 19 26 209 259 19 20 209 208 

7 19 26 209 258 13 16 143 164 

8 13 20 141 208 19 20 208 213 

9 9 15 96 139 18 20 200 220 

10 10 16 102 135 15 16 164 107 

11 18 25 196 254 15 16 165 158 

12 13 20 142 213 22 25 242 275 

13 13 20 139 200 17 18 186 174 

14 25 32 270 333 20 22 217 194 

15 18 25 198 259 19 20 211 220 

16 9 16 98 163 25 30 275 270 

17 12 19 127 186 25 26 258 233 

18 18 23 183 216 29 30 304 318 

19 16 23 167 219 25 26 275 279 

20 21 28 230 290 23 25 253 260 

21  17 24 185 249 18 24 201 221 

22 9 17 98 177 17 18 187 204 

 5155 5067 505 464 5288 4065 525 376  جمع
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  92تهران در سال يسازمان ورزش شهردار آمار افراد مراجعه كننده به مجموعه هاي غيرآبي 
  جمع كل  رشته هاي غيرتوپي رشته هاي توپي فصل
 2326625 919834 1406791  بهار

 3730395 1530793 2199602 تابستان

 2734939 1074677 1660262 پاييز

 2801034 1122562 1678472 زمستان

 11592993 4647866 6945127 جمع

  92تهران در سال يسازمان ورزش شهردار آمار افراد مراجعه كننده به مجموعه هاي آبي 
  جمع كل  رشته هاي آبي رشته هاي غيرتوپي رشته هاي توپي فصل
 3063709 492493 918874 1652342 بهار

 3501155 619454 971534 1910167 تابستان

 3332636 583858 941123 1807655 پاييز

 3082554 522343 883859 1676352 زمستان

 12980054 2218148 3715390 7046516 جمع

  92در سال  يزنگ ورزش پاركتعداد شركت كنندگان در
 آقايان بانوان منطقه

1 1670 2449 

2 1969 4195 

3 1709 2868 

4 3121 8440 

5 2585 6291 

6 2057 3826 

7 2699 4314 

8 2301 4186 

9 1976 2743 

10 2039 2426 

11 2105 1833 

12 1827 3153 

13 1884 3249 

14 3028 3240 

15 3616 2977 

16 2756 2091 

17 3564 1942 

18 2813 1970 

19 3187 2719 

20 2133 1987 

21 2378 1586 

22 2126 1820 

 70305 53543  جمع 
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  مسابقات محالت آقايان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 
منطقه

  
 هندبال بسكتبال واليبال فوتسال فوتبال

  مقدماتي و
 نيمه نهايي  

  مقدماتي و
 نيمه نهايي و نهايي

  مقدماتي و
 نيمه نهايي

  مقدماتي و
 نيمه نهايي  

  مقدماتي و 
 نيمه نهايي 

 نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

1 290 6090 200 4،200 50 1050 80 1680 47 987 

2 300 6300 200 4200 40 840 70 1470 50 1050 

3 210 4410 140 2940 60 1260 80 1680 40 840 

4 350 7350 185 3885 80 1680 100 2100 50 1050 

5 350 7350 130 2730 50 1050 80 1680 55 1155 

6 140 2940 100 2100 70 1470 85 1785 40 840 

7 320 6720 140 2940 60 1260 76 1596 60 1260 

8 300 6300 140 2940 60 1260 70 1470 40 840 

9 280 5880 160 3360 50 1050 80 1680 50 1050 

10  290 6090 150 3150 50 1050 80 1680 55 1155 

11 300 6300 130 2730 60 1260 70 1470 40 840 

12 340 7140 170 3570 40 840 70 1470 50 1050 

13 350 7350 180 3780 120 2520 90 1890 40 840 

14 290 6090 150 3150 80 1680 70 1470 55 1155 

15 270 5670 180 3780 60 1260 70 1470 45 945 

16 310 6510 140 2940 60 1260 87 1827 40 840 

17 340 7140 130 2730 70 1470 85 1785 35 735 

18 200 4200 120 2520 50 1050 75 1575 40 840 

19 200 4200 120 2،520 70 1470 70 1470 50 1050 

20 350 7350 150 3150 60 1260 80 1680 55 1155 

21 280 5880 150 3150 90 1890 100 2100 40 840 

22 310 6510 160 3360 84 1764 80 1680 42 882 

 21399 1019 36708 1748 29694 1414 69825 3325 133770 6370 جمع
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  مسابقات محالت آقايان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 
منطقه

  
 اسكيت شطرنج بدمينتون شنا كاراته تكواندو كشتي

تنيس 
 روي ميز

نيمه نهايي و 
 نهايي

 نيمه نهايي نيمه نهايي نهايي
 مقدماتي و

 مه نهاييني
 نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

1 300  290 240 430 200 270 170 270 

2 250  300 200 520 240 250 180 270 

3 250  210 210 400 150 210 170 250 

4 400  350 450 500 230 320 200 450 

5 300  350 240 400 200 340 160 240 

6 250  140 70 250 180 140 140 240 

7 350  320 230 450 200 320 140 230 

8 350  300 300 500 243 300 150 300 

9 250  280 350 360 210 280 130 350 

10 240  290 150 420 160 280 140 200 

11 500  300 140 350 150 290 150 140 

12 400  340 280 420 210 330 180 280 

13 300  350 200 500 230 300 300 200 

14 500  290 230 550 200 300 270 230 

15 350  270 250 350 230 250 220 250 

16 300  310 260 410 200 300 160 260 

17 700  340 340 350 210 320 170 355 

18 250  200 300 300 180 202 120 300 

19 250  200 270 260 180 180 120 270 

20 410  380 200 400 140 350 150 250 

21 300  280 260 480 200 250 180 260 

22 250  310 260 450 210 260 260 300 

 5895 3860 6042 4353 9050 5430 6400  7450 جمع



  حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

  353                                                         سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران                                                                               
  

  مسابقات محالت آقايان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 
منطقه

  
  دفاع
 صيشخ

 باستاني ژيمناستيك
  دوچرخه

 سواري 
 كونگ فو ووشو

تير و 
 كمان

 جودو
  دو و

 ميداني 
 دارت

 نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي
  مقدماتي و

 نيمه نهايي 

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

1 100 100 100 150 100 100 50 100 300 793 

2 100 100 100 100 100 100 30 100 300 800 

3 100 100 100 100 100 100 50 100 500 700 

4 100 100 100 200 100 100 50 100 180 900 

5 100 100 100 150 100 100 50 100 300 800 

6  100 100 100 100 100 100 30 100 250 400 

7 100 100 100 100 100 100 30 100 300 900 

8 100 100 100 300 100 100 30 100 200 700 

9 100 100 100 80 100 100 40 100 200 890 

10 100 100 100 80 100 100 30 100 200 1،000 

11 100 100 100 100 100 100 30 100 200 790 

12 100 100 100 150 100 100 50 100 350 650 

13 100 100 100 150 100 100 50 100 450 950 

14 100 100 100 200 100 100 50 100 300 760 

15 100 100 100 200 100 100 50 100 400 950 

16 100 100 100 100 100 100 30 100 400 760 

17 100 100 100 150 100 100 50 100 500 850 

18 100 100 100 100 100 100 30 100 400 600 

19 100 100 100 100 100 100 30 100 250 700 

20 100 100 100 150 100 100 40 100 300 800 

21 100 100 100 150 100 100 50 100 300 800 

22 100 100 100 300 100 100 40 100 400 600 

 17093 300 2200 890 2200 2200 3210 2200 2200 2200 جمع
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  مسابقات محالت بانوان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 

 منطقه

 بسكتبال واليبال

 نهايي نيمه نهايي مقدماتي نهايي نيمه نهايي مقدماتي

 نفر تيم نفر تيم نفر  تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

1 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

2 122 976 23 322 2 28 125 1000 22 308 2 28 

3 122 976 22 308 2 28 124 992 23 322 2 28 

4 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

5 122 976 22 308 2 28 126 1008 22 308 2 28 

6 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

7 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

8 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

9 122 976 23 322 2 28 124 992 22 308 2 28 

10 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

11 122 976 22 308 2 28 126 1008 22 308 2 28 

12 122 976 23 322 2 28 124 992 22 308 2 28 

13 122 976 22 308 2 28 126 1008 22 308 2 28 

14 122 976 22 308 2 28 124 992 23 322 2 28 

15 122 976 23 322 2 28 124 992 24 336 2 28 

16 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

17 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

18 122 976 22 308 2 28 126 1008 22 308 2 28 

19 122 976 22 308 2 28 126 1008 22 308 2 28 

20 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

21 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

22 122 976 22 308 2 28 124 992 22 308 2 28 

 616 44 6832 488 21912 2739 616 44 6832 488 21472 2684 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 

 منطقه

 آمادگي جسماني ايروبيك فوتسال

مقدماتي، نيمه نهايي و 
 نهايي

 نهايي نيمه نهايي مقدماتي نهايي نيمه نهايي مقدماتي

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم

1 89 712 1100 67 12 2125 150 10 

2 89 712 1123 60 12 2000 147 10 

3 89 712 1123 72 12 2125 145 10 

4 89 712 1166 67 12 2500 145 10 

5 89 712 1100 66 12 2125 145 10 

6 89 712 1123 67 12 2000 145 10 

7 89 712 1100 63 12 2125 145 10 

8 89 712 1166 70 12 2000 145 10 

9 89 712 1100 67 12 2125 145 10 

10 89 712 1123 67 12 2000 145 10 

11 89 712 1166 64 12 2125 145 10 

12 89 712 1100 60 12 2500 145 10 

13 89 712 1123 75 12 2127 145 10 

14 89 712 1123 67 12 2150 145 10 

15 89 712 1123 67 12 2000 145 10 

16 89 712 1123 60 12 2000 145 10 

17 89 712 1123 67 12 2200 145 10 

18 89 712 1123 67 12 2125 145 10 

19 89 712 1123 72 12 2000 145 10 

20 89 712 1123 72 12 2000 145 10 

21 89 712 1122 67 12 2400 145 10 

22 89 712 1123 72 12 2000 144 10 

 220 3196 46752 264 1476 24719 15664 1958 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 
منطقه

 
 شناتكواندو كاراتهژيمناستيك شطرنج دارت بدمينتون

نيمه مقدماتي
 نهايي

 نهايي

مقدماتي 
ونيمه 
 نهايي

 مقدماتي
نيمه 
 نهايي

 مقدماتي

مقدماتي 
 و

دماتي مق
 و

 نهايي مقدماتي
نيمه 
 نهايي

نيمه 
 نهايي

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

1 648 95 12 2525 351 11 315 290 203 700 20 

2 648 95 12 2525 350 11 300 290 203 700 20 

3 600 95 12 2525 300 11 330 290 203 700 20 

4 700 95 12 2525 351 11 315 280 203 643 20 

5 648 95 12 2525 351 11 300 280 203 750 20 

6 700 95 12 2528 300 11 315 290 204 600 20 

7 600 95 12 2525 350 11 330 270 203 800 20 

8 660 95 12 2525 351 11 315 310 204 700 20 

9 669 95 12 2525 360 11 330 290 203 650 20 

10 648 95 12 2525 370 11 300 290 203 690 20 

11 700 96 12 2525 300 11 300 292 203 650 20 

12 468 95 12 2525 351 11 315 300 203 700 20 

13 600 95 12 2525 351 11 315 300 203 600 20 

14 648 95 12 2530 380 11 317 280 203 800 20 

15 640 95 12 2525 354 11 330 285 204 600 20 

16 700 95 12 2525 351 11 300 296 203 700 20 

17 700 95 12 2525 351 11 295 285 202 750 20 

18 648 95 12 2525 400 11 315 280 203 750 20 

19 700 95 12 2525 400 11 330 290 203 630 20 

20 648 95 12 2525 350 11 320 295 203 800 20 

21 648 95 12 2530 350 11 320 300 204 750 20 

22 648 95 12 2526 351 11 330 300 204 750 20 

 440 15413 4470 6386 6937 242 7723 55564 264 2091 14269 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 

 منطقه 

 مسابقات كونگ فو كبدي اسكيت تنيس روي ميز

مقدماتي و نيمه نهايي مقدماتي و نيمه نهايي مقدماتي نهايي نيمه نهايي مقدماتي
 نفر نفر تيم نفر نفر نفر نفر

1 386 8 3 430 140 1120 203 

2 386 8 3 432 152 1216 203 

3 386 8 3 460 146 1168 203 

4 386 8 3 460 146 1168 203 

5 288 8 2 400 147 1176 203 

6 386 8 3 430 146 1168 204 

7 386 8 3 460 146 1168 203 

8 386 8 3 430 146 1168 204 

9 386 8 3 400 146 1168 203 

10 386 8 3 400 146 1168 203 

11 386 8 3 460 146 1168 203 

12 386 8 3 430 146 1168 203 

13 386 8 3 430 146 1168 203 

14 386 8 3 430 147 1176 203 

15 386 8 3 460 147 1176 204 

16 386 8 3 400 146 1168 203 

17 388 8 3 400 146 1168 202 

18 386 8 3 460 146 1168 203 

19 386 8 2 430 147 1176 203 

20 386 8 3 448 146 1168 203 

21 386 8 3 430 146 1168 204 

22 385 8 3 430 146 1168 204 

 4470 25738 3216 9510 64 176 8495 جمع
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 مسابقات اقشار آقايان -92ازمان ورزش شهرداري تهران در سال فعاليت هاي س
منطقه

  
فوتسال جام 
 رسانه ها

فوتبال 
 جانبازان

گلبال 
 نابينايان

فوتسال 
 طالب

شنا 
 طالب

تير و 
كمان 
 طالب

وزنه 
برداري 
 جانبازان

  شنا 
جانبازان

تنيس روي 
ميز 

 جانبازان

 cpفوتبال 

 نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي 

 نفر تيم نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

1  1 21 1 18 1 5  0 15 10 8 20  1 7 

2 1 21 1 18 1 5  0    10   0 

3 1 21 1 18 1 5 1 21 10 15     0 

4 1 21  0  0 1 21 13 15  24 10 1 7 

5  0  0  0 1 21       0 

6 1 21  0  0  0       0 

7 1 21 1 18 1 5  0 14  15 20 15  0 

8  0  0  0  0       0 

9 1 21  0  0  0 10     1 7 

10 1 21  0  0  0       0 

11  0  0  0  0       0 

12  0 1 18 1 5 1 21 70 50 15 15 10 1 7 

13 1 21  0  0 1 21 20 30     0 

14 1 21  0  0  0 10 10     0 

15 1 21 1 18 1 5 1 21  14     0 

16 1 21  0  0  0 10 15  15 15 1 7 

17 1 21  0  0 1 21    20   0 

18  0  0  0  0       0 

19  0  0  0  0 10      0 

20 1 21 1 18 1 5  0 20 15 20 20 30 1 7 

21 1 21  0  0  0 16      0 

22  0  0  0 1 21 8      0 

 42 6 80 144 58 174 226 168 8 35 7 126 7 315 15 عجم
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  مسابقات كاركنان – 92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 

  مسابقات كاركنان بانوان

  مجموع نفرات منطقه اي و فرا منطقه اي  منطقه
  تحت پوشش 

  مجموع نفرات منطقه اي و فرا منطقه اي
 نفرات تيم نفرات تيم  تحت پوشش 

1 31 310 310 2 115 115 

2 33 346 346 3 125 125 

3 29 280 280 2 111 111 

4 28 290 290 2 114 114 

5 28 277 277 1 108 108 

6 30 323 323 2 103 103 

7 30 281 281 2 96 96 

8 32 334 334 2 112 112 

9 32 341 341 1 96 96 

10 29 302 302 1 99 99 

11 29 283 283 1 103 103 

12 33 335 335 2 105 105 

13 31 316 316 2 114 114 

14 29 310 310 2 110 110 

15 36 382 382 3 135 135 

16 29 306 306 1 89 89 

17 27 318 318 2 115 115 

18 30 335 335 1 85 85 

19 30 324 324 2 108 108 

20 31 348 348 1 95 95 

21 31 323 323 2 112 112 

22 28 321 321 2 110 110 

ساير سازمان
 ها

89 1285 1285 * * * 

 2360 2360 39 8270 8270 755 جمع

 92اعزام تيم منتخب در سال  -مسابقات كاركنان بانوان

 رشته عنوان

نفرات اعزام 
 توضيحات تاريخ محل برگزاري شده

 نفر تيم

  كالنشهر ها و
 كاركنان دولت

تنيس روي 
 ميز

   17و 92/11/16 شگاه خوارزميدان 6 1

   92/11/28 دانشگاه شريف 20 1 شنا

   92/12/5 دانشگاه خوارزمي 11 1 طناب كشي
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  92اعزام تيم منتخب كاركنان شهرداري  تهران به مسابقات كشوري در سال -مسابقات كاركنان آقايان

 رشته عنوان
 توضيحات محل برگزاري نفرات اعزام شده

 نفر متي

  كالنشهرها
 و كاركنان دولت

 اول تيمي رشت 15 1 واليبال ساحلي

 اول تيمي كرج  1 تنيس روي ميز

 اول تيمي قم  1 آمادگي جسماني

 اول تيمي تهران  1 تنيس روي ميز كاركنان دولت

 مقام اول تهران 10  شنا كاركنان دولت

  آموزش آقايان-92لفعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سا 

منطقه
 

آشنايي با حقوق ورزشي
 

روانشناسي ورزشي
ش و كودك 

كارگاه ورز
 

كارگاه حركت اصالحي (
2 

دوره)

بازآموزي مربيان
 

تغذيه ورزشي
كلرگاه سالمندان 

 

علم تمرين(
3 

دوره)
 

كارگاه حركات كششي و قدرتي

دوره هاي مربيگري
 

دوره هاي داوري
 

1 50 - 0 - 60 0 0 50 0 60 0 

2  - - 0 - 60 0 0 50 50 60 0 

3 - - 0 - 90 0 50 0 0 90 0 

4 - - 0 - 30 0 0 0 50 30 30 

5 - - 0 50 30 0 50 0 0 30 30 

6 - - 0 - 0 0 0 50 0 0 0 

7 50 50 0 - 30 50 0 0 0 30 0 

8 - - 50 50 60 0 0 0 0 60 30 

9 50 - 0 - 30 0 0 0 0 30 0 

10 - - 0 50 0 0 0 0 0 0 0 

11 - - 0 50 30 0 0 0 50 30 30 

12 - - 50 - 30 50 0 0 0 30 0 

13 50 - 0 - 60 0 0 0 0 60 0 

14 - 50 0 - 60 50 50 0 0 60 0 

15 - - 0 - 60 0 50 50 0 60 60 

16 - 50 0 - 60 0 0 50 0 60 0 

17 - - 0 - 60 0 0 0 0 60 30 

18 - - 0 - 0 50 50 0 0 0 0 

19 - - 50 - 30 0 0 0 50 30 0 

20 - - 0 - 60 0 0 0 0 60 0 

21 - 50 50 - 60 50 0 0 0 60 30 

22 - - 0 - 30 0 0 0 0 30 0 

 240 930 200 250 250 250 930 200 200 200 200 جمع
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  آموزش بانوان-92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 

 عنوان منطقه

  عدادت
شركت  

 كنندگان

 عنوان

  تعداد
شركت  

 كنندگان

 عنوان

  تعداد
شركت  

 كنندگان

 50كوهپيمايي مقدماتي 75 كارگاه تناسب وكاهش وزن 80 كارگاه كمردرد وعوامل موثربر آن 1

2 
كارگاه وضعيت هاي بدني صحيح

 و حركات اصالحي
75 

كارگاه ورزش وسالمت قلب و
 عروق

 30 داوري تير و كمان 45

 - - -  - داوري آمادگي جسماني 3

 50 كارگاه ورزش وسالمت روان 4
كارآموزي پيشرفته صعودهاي

 ورزشي
24 

كارآموزي مقدماتي 
 صعودهاي ورزشي

23 

 - - 35 بازآموزي بهكاپ 30 داوري بدمينتون 5

 40 بازآموزي ايروبيك 40 كارگاه اخالق در ورزش 80 كارگاه تغذيه و رژيم غذايي 6

7 
كارگاه آشنايي با نرمشهاي

 طرناكخ
 - - 78 كارگاه جدول نويسي مسابقات 75

 - - 30 مربيگري فلوربال 30 داوري فوتبالدستي 8

 - -  - 30 داوري تنيس روي ميز 9

 30 مربيگري ورزش در آب 25 داوري اسكيت 10

كارگاه ورزش و 
بيماري هاي 

استخواني و مفصلي 
كارگاه كمردرد و 
 عوامل موثر بر آن

180 

 - -   25 3ل درجه داوري بسكتبا 11

12 
كارگاه ورزش و بيماري هاي

 استخواني و مفصلي
 25 3داوري واليبال درجه 70

كارگاه تئوري 
 فلوربال

30 

13 
كارگاه ورزش و سالمت قلب و

 عروق
 - - 40 مربيگري بهكاپ 60

 - - 40 كارگاه تغذيه 25 مربيگري بدمينتون 14

 - -  - - مربيگري تيركمان 15

 - - 25 مربيگري بسكتبال 65 ورزش وسالمت روان كارگاه 16

 70 كارگاه تغذيه و رژيم غذايي 65 كارگاه جدول نويسي 17

كارگاه آشنايي با 
وضعيتهاي بدني 
صحيح و حركات 

 اصالحي

80 

18 - - -  - - 

 - - 85 كارگاه سالمت پوست و ورزش 65 كارگاه اخالق در ورزش 19

20 - - - - - - 

21 - - - - - - 

22 - - - - - - 

 433 - 642 - 850 *جمع
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 نفرات -تفريحات ورزش - 92فعاليت هاي سازمان ورزش شهرداري تهران در سال
منطقه

 

هما
ي

 ش
مرب
اني

يا 
ستگاهها

ي
تفر
حي

 ي

رالي خانوادگي
جشنواره زمستاني 

 

دوچرخه سواري
كودك و نوجوان 
 

بومي محلي
پياده روي 
بادبادك ها 
 

ايستگاه هاي تفريحي
 

ج
شنواره بازي هاي فكري

 

ش دوهمگاني
هماي

 

كوهپيمايي
جشنواره تابستاني 

 

جشنواره بازي هاي رايانه اي

1 142 10 133 569 1252 522 32012 2608 143981 104 1043 17319 73034 2212 

2 191 14 178 764 1681 700 42980 3502 193314 140 1401 23254 98058 2970 

3  88 6 82 350 770 321 19699 1605 88602 64 642 10658 44943 1361 

4 226 17 211 905 1992 830 50921 4149 229030 166 1660 27550 116175 3518 

5 195 14 182 781 1717 716 43909 3578 197493 143 1431 23756 100177 3034 

6 68 5 64 273 600 250 15334 1249 68967 50 500 8296 34983 1059 

7 90 7 84 359 791 330 20221 1648 90950 66 659 10940 46134 1397 

8 110 8 103 442 972 405 24858 2025 111807 81 810 13449 56714 1718 

9 47 3 44 188 413 172 10555 860 47472 34 344 5710 24080 729 

10 83 6 77 332 730 304 18660 1520 83929 61 608 10096 42573 1289 

11 78 6 72 311 683 285 17469 1423 78571 57 569 9451 39855 1207 

12 68 5 64 273 601 251 15374 1253 69147 50 501 8318 35075 1062 

13 70 5 66 282 620 258 15852 1292 71299 52 517 8577 36166 1095 

14 144 11 134 576 1268 528 32419 2642 145812 106 1057 17540 73962 2240 

15 204 15 190 815 1793 747 45831 3734 206140 149 1494 24796 104564 3167 

16 95 7 88 378 832 347 21275 1733 95688 69 693 11510 48537 1470 

17 74 5 69 297 654 273 16725 1363 75223 55 545 9049 38157 1156 

18 109 8 102 435 958 399 24495 1996 110172 80 798 13253 55885 1693 

19 79 6 74 315 693 289 17720 1444 79702 58 578 9587 40429 1224 

20 127 9 119 509 1120 466 28626 2332 128753 93 933 15488 65309 1978 

21 72 5 67 288 633 264 16179 1318 72771 53 527 8754 36913 1118 

22 32 2 29 126 278 116 7110 579 31981 23 232 3847 16222 491 

 37189 1227944 291198 17542 1754 2420805 43855 538222 8771 21050 9568 2233 175 2392 جمع
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   92تبليغات ميداني به منظور اطالع رساني از برنامه هاي ورزشي مناطق در سال 
  اي ورزشي در سطح شهر تهران و ....(معرفي ايستگاه هاي تندرستي، اطالع رساني اجراي مسابقات محالت، شناسايي مجموعه ه

 ساير  بروشور پالكارد(متر) پيام كوتاه بيلبورد تراكت پوستر استند بنر(متر) سال

 تنديس800 432000 1500 300000 564 300000 20400 1728  28440 91

92  1400  135 2000 
20000 
 عدد

- 100000 - 15000 cd آموزشي  

  اي ورزشي برگزار شدهدرج اخبار و اطالعات برنامه ه

 سال
 همشهري

 (جلد)

سايت شهر 
 ورزش(خبر)

پرتال 
  شهرداري

 (خبر)

 مصاحبه
  صدا و سيما

 (دقيقه)

  روزنامه ها
 (خبر)

  خبرگزاريها(
 خبر)

 ساير(يادداشت)

91 5820 1724 451 576 7101 1339 1044 356 

 دقيقه 300 520 500 3000 -  92
بسته  700

 خبري
100   

  
  92در سالا ساير برنامه ه

 توضيحات عنوان

حضور در آكادمي ورزش شهروندي جهت پوشش خبري برنامه ها برگزاري نشست هاي علمي آموزشي
حضور در آكادمي ورزش شهروندي جهت پوشش خبري برنامه ها كارگاههاي آموزشي

نامه هاحضور در آكادمي ورزش شهروندي جهت پوشش خبري بر دوره هاي مسير ارتقاي ورزش شهروندي
 به صورت مستمر  هاي آموزش ورزشي cdتهيه و توزيع 

  تهيه و توزيع كتاب نگين آفرينش
 (زندگي نامه حضرت فاطمه س)

 به صورت مستمر 

  اعزام جمعي از قهرمانان، پيشكسوتان ، مديران و مسئولين  ورزشي در قالب اردوي  راهيان نور

  اركنان از طريق سيستم اتوماسيون اداريارسال پيام هاي امداد و بهداشت به كليه ك

  ديدار و تقديم هديه به خانواده هاي شهدا و جانبازان  با حضور رياست و معاونين سازمان ورزش

  (عناوين و توضيحات برنامه ها و فعاليت هايي كه در راستاي توسعه و ترويج فرهنگ ورزش شهروندي صورت گرفته است )
  92دي در سال گزارش آكادمي ورزش شهرون

 تعداد افراد شركت كننده تعداد كارگروه مخاطبين

 448 9 مديران مجموعه هاي ورزشي

 40 1 مديران مجموعه هاي ورزشي آبي

 60 1 مديران داخلي مجموعه هاي ورزشي

 521 11 مربيان مجموعه هاي ورزشي

 500 5 پرسنل سازمان ورزش

 100 1 نگهبانان مجموعه هاي ورزشي

 200 2 خدماتي  مجموعه هاي ورزشيپرسنل 

 448 9 مديران مجموعه هاي ورزشي

 2317 39  جمع
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  90-92آمار فضاهاي ورزشي تحت پوشش شهرداري تهران در سال هاي 
 92 91  90  واحد  عنوان 

استخر و سونا، سالن (فضاهاي ورزشي سر پوشيده همگاني تحت پوشش شهرداري
  )ايروبيك، سالن هاي بدنسازي، سالن هاي الزهرا هاي ورزشي چند منظوره، سالن رزمي و

 300 270  262  مورد  تعداد

 790000 540000  470245  مترمربع مساحت

فضاهاي ورزشي پاركي، زمين (فضاهاي ورزشي روباز همگاني تحت پوشش شهرداري
 )هاي ورزشي آسفالته خياباني، زمين هاي چمن مصنوعي و طبيعي

 3120 2850  2642  مورد  تعداد

  2902000  مترمربع مساحت

  زمين روباز( معاونت اجتماعي)زمين روباز( معاونت اجتماعي)
 263 223  196  مورد  تعداد

  مترمربع مساحت

  زمين اسكيت ( معاونت اجتماعي)زمين اسكيت ( معاونت اجتماعي)
 53 47  34  مورد تعداد

  مترمربع مساحت

  مركز فراموز ( معاونت اجتماعي)مركز فراموز ( معاونت اجتماعي)
  مورد تعداد

  مترمربع مساحت

  ي)ي)چمن مصنوعي( معاونت اجتماعچمن مصنوعي( معاونت اجتماع
 604 604  مورد  تعداد

 604000 604000  مترمربع مساحت

  چمن طبيعي ( سازمان ورزش)چمن طبيعي ( سازمان ورزش)
 9 9  8  مورد  تعداد

 21869 21869  مترمربع مساحت

  مجموعه ورزشي و سالن چند منظوره( سازمان ورزش)مجموعه ورزشي و سالن چند منظوره( سازمان ورزش)
 98 94  92  مورد  تعداد

 416715  مترمربع مساحت

  مجموعه ورزشي الزهرا( سازمان ورزش)مجموعه ورزشي الزهرا( سازمان ورزش)
 53 53  53  مورد دتعدا

 75630  مترمربع مساحت

  استخر( سازمان ورزش)استخر( سازمان ورزش)
 37 36  34  مورد  تعداد

 305000  مترمربع مساحت
  

  92تهران در سال  يشهردار يو امكانات ورزش تيظرف
مساحت   واحدسنجش  تعداد  زيرشاخص فعاليت ها  شاخص

  متر مربع)(
مخاطب 

  زن
مخاطب 
  مرد

  *  *  305000  سالن 37  سونا/جكوزياستخر/ مجموعه هاي ورزشي آبي

سالن توپي ،سالن رزمي ،بدن سازي،ايروبيك  مجموعه هاي ورزشي چند منظوره
  *  *  	  سالن  147  ،تنيس روي ميز

سالن توپي ،سالن رزمي ،بدن سازي،ايروبيك   مجموعه هاي ورزشي الزهرا (س) ويژه بانوان
  	  *  75630  سالن  53  ،تنيس روي ميز

  *  	  	  زمين 223  فوتبال گل كوچيك و بستكتبال خياباني  و باز آسفالتهزمين هاي ورزشي ر
  *  *  	  ميز 2510  -  ميزهاي تنيس روي ميز پاركي

  *  	  	  زمين 604  -  زمين چمن مصنوعي
  *  	  	  زمين 9  -  زمين چمن طبيعي

  *  *  	  مجموعه 4  رشته ورزشي جانبازان ومعلوالن  مجموعه هاي ورزشي ويژه جانبازان ومعلوالن
  *  *  	  ست 1400  		  وسايل بدن سازي پاركي

  *  *  	  تور 128  		  تورهاي واليبال و بدمينتون پاركي
  	  *  	  ست 700  		  ست هاي ورزشي مدارس دخترانه

  *  	  	  حلقه 528  		  حلقه هاي بسكتبال خياباني
  *  	  	  ميز 1654  		  فوتبال دستي پاركي
  *  *  	  ميز 2812  		  ميز شطرنج پاركي

  *  *  	  خانه 374  		  محالتخانه ورزش 
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  تهران يشهردار يوهنر يسازمان فرهنگ
  
  

  92مناطق و مراكز خاص سازمان فرهنگي هنري شهرداري  تهران در سال  محله اي/منطقه اي اطالعات برنامه هاي
 اعتبار هزينه شده تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 0 0 0 0 فرهنگسراي انقالب اسالمي

 0 0 0 0 گسراي قرآنفرهن

 0 0 0 0 فرهنگسراي معرفت

 2396400000 215971 362 127 21مديريت فرهنگي هنري منطقه 

 2126740000 254675 502 108 1مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2876216000 584580  879 126 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 4556520000 326195 938 216 11مديريت فرهنگي هنري منطقه

 4082650000 6177080 529 197 12مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2587186000 310795 430 114 13مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2834430000 99000 330 66 14مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3421356000 766623 1536 424 15مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2749864000 323000 1139 266 16مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2628730000 110410 421 153 17مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2840273200 145040 265 65 18مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3900024000 152395 519 66 19مديريت فرهنگي هنري منطقه

 8535510000 111810 544 111 2مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2889290000 184775 878 97 20همديريت فرهنگي هنري منطق

 2378330000 93938 482 125 22مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3664193200 114415 518 133 3مديريت فرهنگي هنري منطقه

 8048490000 354315 695 149 4مديريت فرهنگي هنري منطقه

 5291818000 236272 1466 296 5مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2386250000 56625 379 70 6هنري منطقه مديريت فرهنگي

  5253350000 346724 510 110 7مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3455470000 177690 352 102 8مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3244040000 396122 932 186 9مديريت فرهنگي هنري منطقه

 82147130400 11538450 14606 3307 جمع كل
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در سال  مناطق و مراكز خاص سازمان فرهنگي هنري شهرداري  تهران فرامنطقه اي و جريان ساز فراگير اطالعات برنامه هاي
  (هزينه به ريال)92

 اعتبار هزينه شده تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 0 0 0 0 خانه شهرياران جوان

 0 0 0 0 دفتر معاونت پشتيباني و مالي

 2095000000 94000 62 10 فرهنگسراي انقالب اسالمي

 2600000000 2007100 43 6 فرهنگسراي رسانه

 2200000000 130100 253 5 فرهنگسراي رضوان

 1971000000 3076250 24 6 فرهنگسراي قرآن

 1502000000 2501100 150 6 فرهنگسراي مترو

 1800000000 95000 9 5 فرهنگسراي مجازي

 0 0 0 0 مديريت ارتباطات و رسانه

 0 0 0 0 هاي ادبيمديريت آفرينش

 0 0 0 0 مديريت امور كتاب و كتابخانه ها

 0 0 0 0 مديريت آموزش

 0 0 0 0 مديريت توليد و تبليغات

 0 0 0 0 مديريت طراحي و تحليل محتوايي

 0 0 0 0 21مديريت فرهنگي هنري منطقه 

 0 0 0 0 1مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 10ي منطقهمديريت فرهنگي هنر

 500000000 300000 9 1 11مديريت فرهنگي هنري منطقه

 200000000 20000 1 1 12مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 13مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 14مديريت فرهنگي هنري منطقه

 200000000 20000 10 1 15مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 16منطقهمديريت فرهنگي هنري 

 0 0 0 0 17مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2450000000 13000 22 3 18مديريت فرهنگي هنري منطقه

 200000000 50000 1 1 19مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 2مديريت فرهنگي هنري منطقه

     20مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1000000000 1000 3 1 22مديريت فرهنگي هنري منطقه

 500000000 3000 5 1 3مديريت فرهنگي هنري منطقه

 4000000000 500000 10 1 4مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3273508000 500000 2 2 5مديريت فرهنگي هنري منطقه

 3389000000 9500 13 3 6مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1100000000 11000 6 2 7مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 8ت فرهنگي هنري منطقهمديري

 0 0 0 0 9مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0 0 0 0 هامديريت معماري و سيستم

 0 0 0 0 مديريت موسيقي و سرود

 0 0 0 0 مديريت هنرهاي تجسمي

 0 0 0 0 مديريت هنرهاي نمايشي

 0 0 0 0 هاي اجتماعيمركز تشكل

 0 0 0 0 مؤسسه تصوير شهر

 0 0 0 0 رمؤسسه نشر شه

 0 0 0 0 مؤسسه هاتف شهر

 0 0 0 0 واحد طرح و برنامه

 28980508000 261889950 623 55 جمع كل
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اطالعات برنامه هاي محله اي/منطقه اي،فرامنطقه اي و جريان ساز فراگير به تفكيك قالب مناطق و مراكز خاص سازمان فرهنگي 
  92در سال  هنري شهرداري تهران

مديريت 
فرهنگي 

 نري مناطقه
اجراي هنري

 

ش
آموز

ايستگاه 
تركيبي 
 

جلسه موضوعي

كاالي فرهنگي

گردشگري
 

مراسم
مسابقه 
مشاوره 
ش فيلم 

نماي
 

نمايشگاه
جمع كل 
 

 108 5 2 1 1 12 3 0 42 30 6 4 2 1منطقه

 111 3 0 1 3 14 7 1 32 20 5 14 11 2منطقه

 134 10 7 0 3 21 0 1 47 33 6 0 6 3منطقه

 150 5 0 3 8 41 4 2 28 32 7 17 3 4منطقه

 298 25 1 2 17 31 17 6 95 44 26 21 13 5منطقه

 73 2 1 0 3 6 0 2 6 39 2 8 4 6منطقه

 112 2 3 2 11 25 4 1 37 10 8 1 8 7منطقه

 102 11 0 0 2 26 4 0 10 24 2 14 9 8منطقه

 186 16 1 9 18 30 7 0 35 32 12 23 3 9منطقه

 126 2 0 6 17 37 10 4 5 1 8 36 0 10منطقه

 217 16 7 3 14 32 6 11 39 70 7 6 6 11منطقه

 198 10 0 2 23 41 16 7 28 20 23 21 7 12منطقه

 114 6 1 2 11 18 6 4 15 29 2 17 3 13منطقه

 66 1 1 0 16 6 5 1 4 18 6 5 3 14منطقه

 425 75 5 14 42 75 19 11 36 39 31 65 13 15منطقه

 266 57 1 1 13 56 12 2 34 37 5 37 11 16منطقه

 153 24 2 5 22 24 10 6 6 16 9 24 5 17منطقه

 68 0 0 3 8 9 3 0 2 14 10 16 3 18منطقه

 67 4 0 2 6 8 3 11 7 14 4 5 3 19منطقه

 97 3 1 1 4 14 7 3 9 25 6 16 8 20منطقه

 127 3 2 0 13 25 17 3 8 12 8 30 6 21منطقه 

 126 2 0 0 10 15 14 0 32 6 4 27 16 22منطقه

 3324 282 35 57 265 566 174 76 557 565 197 407 143 جمع كل
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  92تعداد مراكز تحت پوشش سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در سال 
  تعداد نيروي انسانيتعداد نيروي انساني  تعدادتعداد  نام مركزنام مركز

  733733  3636  فرهنگسرا (سازمان فرهنگي و هنري)فرهنگسرا (سازمان فرهنگي و هنري)

  297297  5959  خانه فرهنگ(سازمان فرهنگي و هنري)خانه فرهنگ(سازمان فرهنگي و هنري)

  9797  44  يس سينمايي(سازمان فرهنگي و هنري)يس سينمايي(سازمان فرهنگي و هنري)پردپرد

  55  33  موزه(سازمان فرهنگي و هنري)موزه(سازمان فرهنگي و هنري)

  2020  2020  نگارخانه(سازمان فرهنگي و هنري)نگارخانه(سازمان فرهنگي و هنري)

  366366  213213  كتابخانه ( معاونت اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري)كتابخانه ( معاونت اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري)

  00  150150  خانه كار آفريني( معاونت اجتماعي)خانه كار آفريني( معاونت اجتماعي)

  184184  خانه علم و زندگيخانه علم و زندگي
  

  289289  224224  ))سراي محله( معاونت اجتماعيسراي محله( معاونت اجتماعي

  112112  186186  مراكز دارالقرآن (معاونت اجتماعي)مراكز دارالقرآن (معاونت اجتماعي)

  00  2828  مركزمهارت آموزي كوثر ( معاونت اجتماعي)مركزمهارت آموزي كوثر ( معاونت اجتماعي)

  3232  1313  مركز شهربانو( معاونت اجتماعي)مركز شهربانو( معاونت اجتماعي)

  340340  340340  خانه سالمت( معاونت اجتماعي)خانه سالمت( معاونت اجتماعي)

  00  268268  خانه اسباب بازي( معاونت اجتماعي)خانه اسباب بازي( معاونت اجتماعي)

  00  128128  زمين روباز( معاونت اجتماعي)زمين روباز( معاونت اجتماعي)

  1111  1010  ت ( معاونت اجتماعي)ت ( معاونت اجتماعي)زمين اسكيزمين اسكي

  1515  66  مركز فراموز ( معاونت اجتماعي)مركز فراموز ( معاونت اجتماعي)

  00  357357  چمن مصنوعي( معاونت اجتماعي)چمن مصنوعي( معاونت اجتماعي)

  1717  66  چمن طبيعي ( سازمان ورزش)چمن طبيعي ( سازمان ورزش)

  507507  6969  مجموعه ورزشي و سالن چند منظوره( سازمان ورزش)مجموعه ورزشي و سالن چند منظوره( سازمان ورزش)

  245245  5858  مجموعه ورزشي الزهرا( سازمان ورزش)مجموعه ورزشي الزهرا( سازمان ورزش)

  579579  4343  استخر( سازمان ورزش)استخر( سازمان ورزش)

  130130  2424  كارآفريني( سازمان خدمات رفاهي)كارآفريني( سازمان خدمات رفاهي)  مركزمركز

  114114  44  مركز نگهداري شبانه روزي ( سازمان خدمات رفاهي)مركز نگهداري شبانه روزي ( سازمان خدمات رفاهي)

  00  33  گرمخانه ( سازمان خدمات رفاهي)گرمخانه ( سازمان خدمات رفاهي)

  39093909  24362436  جمعجمع
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  يفرهنگ يشركت توسعه فضاها
 (ارقام هزار ريال)  92درسال  يفرهنگ يشركت توسعه فضاها يپروژه ها ستيل

كد پروژه
عنوان پروژ 
بودجه مصوب ه

تعداد قرارداد 
 

مبلغ صورت وضعيت ها
 

درصد پيشرفت ريالي به نسبت اعتبار 
90

 

درصد پيشرفت فيزيكي
مساحت زمين (مترمربع) 
 

مساحت زيربناي ساختماني  (مترمربع)
 

مساحت محوطه سازي  (مترمربع)
مساحت زيربناي كل   (مترمربع) 
 

س
آدر

 

108013475 
مجموعه فرهنگي، تجاري، 

 لشگرك -البرز  ورزشي
20000000       69 6985     57049 

خيابان پيروز  -اتوبان ارتش 
 –خيابان جنت  –شفيعي 

 11قطعه 

  

مجموعه فرهنگي، 
سينمايي، تجاري فرانماي 

 ايران

        19 13020   3250 15985 
نرسيده  –بزرگراه يادگار امام 

 به سه راه فرحزاد

 87000 59719   81 111000     126003363 2 باغ كتاب تهران 108011375

جنب  –بزرگراه حقاني 
باغ كتاب  –كتابخانه ملي 

 تهران

108012175 
پانوراماي دفاع مقدس (بيت 

 المقدس)
118284228 3     72 3844   2900 8580 

ضلع جنوب  –بزركراه حقاني 
 شرقي باغ موزه دفاع مقدس

  
مركز نمايش هاي آئيني باغ 

 صبا
        90 5987   5987 18950 

روبروي  –خيابان شريعتي 
جنب  –خيابان پليس 

شهرداري ناحيه سه منطقه 
 هفت

108011175 
مركز تئاتر حرفه اي تهران 

 (خاوران)
515012642 3     86 27960   21400 18182 

مجموعه   -خيابان خاوران 
 فرهنگي خاوران

  
مجموعه فرهنگي، تجاري، 

 ن)ورزشي امام رضا (رضوا
        64 7800     92594 

خيابان صبوري  –سه راه آذري 
 مجتمع (رضوان) –

 14399 1849   96 15600     116371405 3 باغ امير سليماني 301020275

خيابان  –ميدان تجريش 
كوچه امير سليماني  –نياوران 

 12پالك  –

 5570     41 1200       50000000 تن 72مسجد  107020675

 –ي جاده مخصوص كرج ابتدا
نبش خيابان رحماني و جاده 

 مخصوص كرج

 120 490   97 444         موزه تئاتر  

بلوار شهيد اندرزگو  –قيطريه 
خيابان  –روبروي بلوار كاوه  –

 12پالك  –شهيد احمدي 

108012375 
پرديس علوم و نجوم (دار 

 آباد)
62743269       63 1995،95   1388،12 1923،56 

شرقي  16خيابان  –جودانيه آ
 26پالك  –انتهاي خيابان  –

301020175 
سراي محله جماران (باغ 

 خسرو شاهي)
66952492 3     87 8646   10331 1671 

باالتر از ميدان  –جماران 
روبروي دبستان  –جماران 

 كاشف الغطا

 1948       69       36506698 حيات وحش (دار آباد) 108012275
خيابان  –كاشانك  –د دارآبا

 موزه حيات وحش –موزه 

108011475 
نصب تجهيزات استوديو 

 موزه موسيقي
 900     760 اتمام       5142000

خيابان دربند  –تجريش 
 كوچه نمازي –جنوبي 

 3200     800 اتمام         مسجد صاحب زمان  
 –ميدان كتاب   –سعادت آباد 

 آسمان نهم -بلوار آسمان ها

108010875 
پرچم جمهوري اسالمي 

 ايران
 پارك طالقاني –بزرگراه حقاني  5630 530   6000 اتمام       62987027

 1891     510 اتمام         موزه شهيد بهشتي  

 –خيابان ظفر  –شريعتي 
خيابان مطهري  –خيابان صبر 

پالك  –كوچه شهيد بهشتي  –
12  
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  شركت برج ميالد
  92در سال ه برداري از مراكز در فضاي پيراموني برج ميالدراه اندازي و بهر

  ظرفيت  تاريخ  شروع بهره برداري نام مركز
  متر مربع 3700  92تير ماه  پارك دلفين ها

  متر مربع 5000  92خرداد  پيست دوچرخه سواري
  متر مربع 800 92تير ماه رستوران)11فودكورت (

  نفر) 200(متر مربع 540  92آبان  رستوران سنتي
  __ 92مرداد شربتخانه

  مربع متر 770  92آذر  موزه مشاهير
  __  92فروردين  آبنماي موزيكال

  __ 92ارديبهشت بزرگترين آبشار مصنوعي
  متر 40  91اسفند  راپل

  ___  92فروردين  پرده باران
  ___  92فروردين  فيش اسپا

  ___  92فروردين  نماز خانه البي برج
  

  91-92ا از مراكز شركت برج ميالد در سال هاي آمار  بازديده
  درصد تغيير  92سال  91سال   عنوان

  78  73744  41487 تعداد بازديدكنندگان از طرف مدارس (نفر)
  4  6171 5919 تعداد بازديدكنندگان از طرف دانشگاه ها (نفر)

  28  21690  16881 تعداد بازديدكنندگان تشريفات (نفر)
    30272  از سينما سه بعدي (نفر)تعداد بازديدكنندگان 

  56  23586  15087 تعداد بازديدكنندگان از سينما(نفر)

 تعداد بازديدكنندگان از ليزريوم (نفر)
1431  
  2629  39061  )8/91(شروع از 

 تعداد بازديدكنندگان از رستوران گردان  (نفر)
2935  

  1830  56669  )23/11/91( شروع از 

  199  251193  83740  جمع
  

  91-92مار تعداد فروش بليط از طريق راه اندازي رينگ گردشگري (تهران گردي) شركت برج ميالد در سال هاي آ
  درصد تغيير  92سال 91سال عنوان تور

  1017  3330 298 آژانس گردش آفرينان پارس
  3  1746 1700 آژانس ماركوپولو

  92آمار  كاربران مخابراتي شركت برج ميالد در سال 
  توضيحات  رنام كارب

 آب و فاضالب
شركت آب و فاضالب جهت نصب تجهيزات و آنتن خود جهت پوشش بي سيم كاربران خود در حال تست گيري و اخذ مجوز فركانس از 

  سازمان تنظيم و مقررات مي باشد.

 شركت گاز
كاربران خود در سطح شهر به صورت  جهت پوشش بي سيم 284و  297شركت گاز استان تهران با نصب آنتن و تجهيزات خود را در تراز 

  باشد.ساليانه در حال استفاده از طبقه مخابراتي مي

 سازمان هواشناسي
زيرگذر با نصب تجهيزات خود در پشت بام مركز  LCDشركت هواشناسي جهت ارائه اطالعات هواشناسي باال و پايين برج و قابل ارائه در 

  ه مربوط به سازمان هواشناسي) بصورت ساليانه قرارداد بسته استارتباط بين دو ايستگا( 297همايش و تراز 
  .بصورت تهاتر با خدمات اورژانس مجموعه خدمات رساني مي باشد 284و  297با نصب تجهيزات و آنتن مربوطه در تراز  اورژانس

  حال فعاليت مي باشدجهت پوشش اينترنتي در  284و  297شركت پارس آنالين با نصب تجهيزات در تراز  پارس آنالين
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  92آمار  برگزاري جشنواره هاي شركت برج ميالد در سال 
تعداد   تنوع غرفه ها  نام جشنواره

  غرفه ها
تعداد 

  توضيحات  بازديدكننده

-سوغات-صنايع دستي-بين الملل-سرگرمي-ورزشي-چادر عشاير-مذهبي  جشنواره نوروز
 1392ن فروردي 16اسفند الي 25 500000  100  دهكده حيوانات

  جشنواره هنري گنجينه آسماني
همزمان با بيستمين سالگرد شهادت سيد مرتضي آويني، جشنواره هنري

در برج ميالد تهران اساتيد هنري گنجينه آسماني با حضور هنرمندان و 
 برگزار مي شود.

  1392فروردين  20  300  __

 جشنواره رمضان

-قوام و عشاير ايرانيموسيقي ا-كودكان-ورزشي-برنامه فرهنگي و مذهبي
- غذا و سوغات اقوام و عشاير ايراني - صنايع دستي اقوام و عشاير ايراني

اكرام ايتام در -جشنواره غذا سفره تهراني - سمپلينگ- محيط زيست -خيريه
  ماه مبارك رمضان

 1392تير  327462  120

 جشنواره تابستان
رفه هاي مللغرفه هاي بازي و سرگرمي غرفه هاي سوغات و صنايع دستي غ

  1392مرداد و شهريور   بازديد عمومي  85  و استيج برنامه هاي فرهنگي چادر هاي عشاير و اجراي موسيقي محلي

  جشنواره گالبگيري
برگزاري جشنواره گالب گيري و به نمايش گذاشتن آيين گالبگيري براي 
عموم مردم و همچنين برپايي غرفه هاي صنايع دستي و موسيقي آييني 

  در برج ميالد تهران صورت گرفت. اقوام
  1392خرداد  10ارديبهشت الي  26  بازديد عمومي  ___

  جشنواره برآستان آفتاب
گشايش سومين نمايشگاه برآستان آفتاب به مناسبت بيست و چهارمين 

به  نمايش گذاشتن  اسناد مبارزاتي  سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره)
هاي هنري در رواق هنرهاي ايراني صورت  برگزاري كارگاه امام خميني و

  گرفت

  1392خرداد  15الي  5  بازديد عمومي  ___

تجاري برج1اين جشنواره در جهت كمك به كودكان استومي در طبقه  جشنواره سفره تهراني
  1392تير ماه  26  بازديد عمومي  ___  ميالد تهران برگزار گرديد.

  جشنواره كودك پرواز رنگها
به همراه كارگاه نقاشي  و خالقيت و تحليل آثار از رنگ ها جشنواره پرو

اين جشنواره براي كودكان در رواق هنري تهران كودكان و گريم برگزار شد 
 جشنواره اين در.شد برگزار نوجوان و كودك   هنرجو 50با حضور بيش از 

  شد. برگزار ميالد برج موضوع با نقاشي مسابقه

  1392مرداد  28الي  18  بازديد عمومي  ___

  جشنواره اسب اصيل

در برج ميالد تهران كار خود  "زيبايي اسب هاي اصيل"اولين دوره جشنواره 
شروع و تا پاسي از شب ادامه  18را آغاز كرد. در اين مراسم كه از ساعت 

داشت، اسب هاي اصيل ماديون به وسيله مربيان خود به نمايش توانمندي 
ن المللي با مشاهده توانمندي ها و ويژگي هاي خود پرداختند و داوران بي

  هاي آنها، به امتياز دهي اقدام كردند.

  1392مرداد  24  نفر 1000  ___

  جشنواره كودك

ويژه گروه2جشنواره كودك برج ميالد تهران با همكاري شهرداري منطقه
سني كودك و نوجوان برگزار شد. اين جشنواره با هدف ارتقاي سطح كيفي 

روز در برج ميالد تهران با حضور پنگول و عمو  4ان به مدت زندگي كودك
نيما در مركز همايش هاي برج ميالد تهران برگزار شد. اين جشنواره، فضاي 

مفرحي را براي دانش آموزان و كودكان ايجاد نمود. همچنين در محوطه 
البي برج ميالد تهران غرفه هاي مختلف فرهنگي و هنري همچون قرآن 

نقاشي صورت، كارگاه هاي كودك و نوجوان  جايزه بگيريد،گريم و بخوانيد، 
  داير گرديد.

  1392بهمن  1دي الي  28  500  ___

  __  از طراحي هاي شهري براي مناطق بيست و دوگانه تهران  نمايشگاهي  جشنواره شكوفا
نفر مدعوين  200

  1392بهمن  27الي  23  دعوتي

  91-92ج ميالد در سال هاي خالصه فعاليت هاي فرهنگي مركز همايش بر
  درصد تغيير  92سال  91سال  عنوان

 99  744  373  تعداد همايش

 70  774320 454638  تعداد مدعوين

 67  358 215 تعداد روز هاي برگزاري

  تعداد همايش

 98 107 54 علمي

 109 157 75 هنري

 40 139 99 فرهنگي

 135 341 145 ساير
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  92ركز همايش برج ميالد در سال خالصه فعاليت هاي فرهنگي م
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2و1 ماهها

 85 57 46 59 84 118 91 52 57 29 69 تعداد همايش

 6437068060 15770 27520 51480 93420 93720 84500 38080 205150 32250 تعداد مدعوين

 29 30 30 30 26 30 31 31 31 23 29 تعداد روزهاي برگزاري

نوع 
 شهماي

 14 10 8 5 20 14 1 3 5 14 13 علمي

 9 10 2 4 12 21 27 13 4 11 44 هنري/كنسرت

 20 16 7 14 32 13 4 17 0 4 12 فرهنگي

 42 21 29 36 20 70 59 19 45 - - غيره

 91-92آمار فعاليت هاي مطبوعاتي و رسانهاي  شركت برج ميالد در سال هاي .

 درصد تغيير 92سال 91سال عنوان

 74 434 250 زان اخبار ارسالي به خبرگزاري ها (عنوان)مي

  94 387 200 ميزان اخبار منتشره در خبرگزاري ها(عنوان)
  138 138 58 (مورد)اخبار پخش زنده از صدا

  35 85 63 تعداد گزارش و اخبار پخش شده از صداي شهر
  146 234 95 تعداد گزارش و اخبار پخش شده از سيما

  92 1278 666 جمع
 92اهم اقدامات و پروژه هاي شركت برج ميالد بر حسب موضوع در سال 

  مدت (روز)  نمايشگاه
    37  فرش

    12 خط و نقاشي
    12  زلزله يعكس ها شگاهينما

    7  فناوري اطالعات
    13 خوشنويسي

    45  عكس و نقاشي
   8  يسيمستظرفه و خوشنو يهنرها

    2  نقاشي كودك
   8  يقيآثار تلف

    27 كتاب و اكسپوي سفال
    75 عكس

    8  ريزنگاري
    7  توانمندسازي
   10  تي شرت

    1  صنايع دستي
   13 آثار هنري

   6  قهوه
   6  هوشمند يساختمان ها

    8 يو اندونز رانيا
    7  گردشگري
    13 ايران بانو
    5  الكام
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  موسسه موزه دفاع مقدس 
 
 

  دستكميل و تجهيز  موزه دفاع مق
  تجهيز و توسعه بخشهاي مختلف موزه دفاع مقدس-1بخش

 ايجاد و تجهيز كتابخانه جامع تخصصي دفاع مقدس-1
 اتوماتيك200طراحي و اجراي سيستم اتوماتيك اعالن و اطفاء حريق اف ام-
 اجراي سقف آرمسترانگ ضد انعكاس صدا و اشتعال و موكت ضد اشتعال-
 وص جهت مخازن و سالن اصلياجراي سيستم تهويه مخص-
 هزار جلد300طراحي و اجراي مخازن اتوماتيك نگهداري كتاب با ظرفيت-

 نفر84طراحي و اجراي مبلمان و ميزهاي مطالعه كتابخانه با ظرفيت-

 اصالح طراحي و ايجاد سيستم بي ام اس(مديريت هوشمند  ساختمان) موزه-2
 د نيازبررسي وتامين كسري تجهيزات مور-
  ايجاد اتاق كنترل بي ام اس-
 اصالح طراحي و ايجاد سيستم سي سي تي وي (دوربين مدار بسته)-3

 اينج46مانيتور 16ايجاد اتاق كنترل تردد با نصب -

 دوربين مدار بسته126اصالح طراحي و ايجاد سيستم پوشش تصويري ازطريق جانمايي-
 آب درياچه و آبنمااصالح طراحي و اجراي سيستم تصفيه-4
 طراحي و نصب سازه دو طبقه جهت تعبيه فيلتر هاي شني-
 فيلتر تصفيه آب 50نصب و بهره برداري از -
 نصب دستگاه كامل تزريق ازن و كلر-
 تهيه جاروهاي اليروبي اتوماتيك كف درياچه-
  نصب دستگاه كامل سختي گير-
 رمت2000لوله كشي سيستم تصفيه آب در حدود-
 ايجاد سيستم اطفاء حريق خودكار در اماكن حساس موزه-5
 وكيوم نمودن كامل اماكن حساس شامل اطاقهاي برق و انبارهاي  آي تي-
 متر مربع1000محل حساس موزه و در  فضايي بالغ بر30اجراي سيستم كامل اطفاء حريق در-
 تجهيز سالن هاي غذاخوري و آشپزخانه موزه-6
 نفر500سالن غذاخوري به نامهاي ياس و الله با ظرفيت 2تجهيز طراحي و-

 نفر1500طراحي و تجهيز كامل آشپزخانه (سردخانه ، ظروف  و .......) با ظرفيت پخت-
 ايجاد رستوران و بوفه ويژه  ( شقايق )-7
 طراحي و معماري داخل رستوران-

 تجهيز كامل آشپز خانه به امكانات مورد نياز-
 نفر110طراحي و اجراي مبلمان داخلي با ظرفيت-
 طراحي و ايجاد مهد كودك جهت ارائه خدمات به بازديد كنندگان-8
 اصالح سيستم تاسيسات فني و مهندسي-9
 دستگاه هوا ساز 67رفع اشكاالت فني -
 رفع اشكاالت فني و اصالح برجهاي خنك كننده-

 ضطراري  ( يو ، پي ، اس )اصالح طراحي و اجراي سيستم برق ا-10
 تخريب و بازسازي بناي ساختمان برق اضطراري-
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  تجهيز و توسعه بخشهاي مختلف موزه دفاع مقدس-1بخش
 ساخت سازه هاي مورد نياز جهت نصب تجهيزات برق-
 خريد و نصب تابلوها و سنكرون كردن ژنراتورها-
 متر6000نخريد كابلهاي مورد نياز و كابل كشي به ميزا-
 خريد و نصب دستگاه هواساز و خنك كننده-
 اجراي سيستم اعالن و اطفاء حريق-

 تجهيز و راه اندازي گالري هاي كارون و اروند-11
 تجهيز و راه اندازي فروشگاه محصوالت فرهنگي-12
  طراحي و اجراي سازه هاي فروشگاهي –
 وش محصوالت فرهنگي هنري با شركت نشر شهرعقد قرارداد مشاركت در بهره برداري و فر-

 تجهيز و توسعه در حوزه فناوري اطالعات-2بخش

 متر مربع180دستگاه تلويزيون شهري براي محوطه موزه  جمعا به ميزان 6طراحي وخريد -1

 متر مربعي روي پل درياچه 90يك دستگاه تلويزيون -

 مزار شهداءمتر مربعي در جوار 35يك دستگاه تلويزيون -
 متر مربعي در مسجد جامع خرمشهر 8دو دستگاه  تلويزيون -
 متر مربعي متحرك 36يك دستگاه تلويزيون -
 متر مربعي در البي آمفي تئاتر 8يك دستگاه تلويزيون -
 طراحي و اجراي سيستمهاي صوتي مورد نياز-2
 مع خرمشهربعدي روي ديوار مسجد جا3سيستم صوت براي  نمايش فيلم-
  سيستم صوت مزار شهدا-
  سيستم صوت مركز همايشها-
 راه اندازي و بهره برداري از سيستم نمايش ليزر و آبنما-3
 به روز رساني سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري كنترل آبنمايش ليزري-
 تعميرات اساسي نازلهاي آبنماي درياچه-
 يتا سنتراصالح طراحي و اجراي پروژه د-4
  بازنگري اساسي در طراحي اوليه بر اساس نيازسنجي جديد و عقد قرارداد با پيمانكار جهت نصب تجهيزات اكتيو و پسيو-
 ايجاد و راه اندازي سيستم مانيتورينگ ديتا سنتر-
 كيلووات148دستگاه يو پي اس2راه اندازي سيستم برق اضطراري ديتا سنتر با نصب-
 ازي سيستم خنك كننده اطاق ديتا سنترراه اند-

 طراحي و ايجاد اطاق فرما ن تاالرها ( ديس پچينگ)-5
 طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي-
 جانمايي و اجراي سيتم مانيتورينگ تاالرها-
 بعدي روي ديوار مسجد خرمشهر3تكميل و راه اندازي سيستم نمايش-6
 دستگاه50ي سيم موزه با ظرفيتراه اندازي و پيكربندي شبكه ب-7
 تامين و تكميل تجهيزات سخت افزاري تاالرهاي موزه-9

 ايجاد شبكه فيبر نوري در محوطه موزه براي ايجاد ارتباط با تجهيزات نمايشي-10
 طراحي و اجراي سيستم نور و صوت براي فضاهاي تاالرها-12
 خابراتي موزهخط تلفن شهري جهت توسعه ارتباط م 150خريد -13
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  نگهداري اماكن ، تاسيسات و تجهيزات موزه- 3بخش 
بازديد كنندگان  با توجه به حجم و سطح باالي فن آوري به كار گرفته شده در تجهيزات موزه دفاع مقدس و به منظور آمادگي كامل آنها براي ادامه خدمات به

 موضوع از طريق عقد قرارداد با شركت هاي ذيصالح انجام گرفته است . اهميت نگهداري تخصصي آنها بسيار قابل توجه است كه اين
 شرح

 قرارداد نگهداري و تعميرات تاسيسات گرم كننده و خنك كننده

 قرارداد نگهداري و تعميرات تاسيسات  برق فشار قوي

 قرارداد نگهداري و تعميرات تاسيسات  برق فشار ضعيف

 تم  بي ام  اسقرارداد نگهداري و تعميرات سيس

 قرارداد نگهداري و تعميرات درياچه و تصفيه آب

 قرارداد نگهداري و ترميم فضاي سبز محوطه

 قرارداد خدمات  نظافتي  موزه

 قرارداد خدمات حفاظتي و نگهباني  موزه

 ICTنگهداري سيستمهاي 

 نگهداري ابنيه و ساختمان

  مقدسفعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي موزه دفاع دفاع 
 روابط عمومي و رسانه-1بخش

  برگزاري نشستهاي خبري  -1
    1392نشست خبري به مناسبت افتتاحيه كتابخانه تخصصي دفاع مقدس در باغ موزه          ارديبهشت

 1392اعالم برنامه هاي سوم خرداد                                         خرداد  نشست خبري به مناسبت

 1392اعالم برنامه هاي هفته دفاع مقدس                                شهريور  خبري به مناسبتنشست

 توليد خبر و گزارش براي صداي جمهوري اسالمي ، خبر گزاري ها، پايگاه هاي خبري و روزنامه ها-2

 رد )مو 60و برنامه هاي آن                     ( خبر توليدي در مورد باغ موزه-
 مورد )10تهيه گزارش معرفي باغ موزه و كاركردهاي آن                      (-
 مورد )10مصاحبه  با مديران مجموعه در مورد باغ موزه و كاركردهاي آن  (-
 مورد )28تهيه گزارش و مصاحبه راديويي                                       (-
  اي   ارتباطات  رسانه -3
  هماهنگي با عكاسان و خبرنگاران براي پوشش خبري برنامه ها و مراسم باغ موزه دفاع مقدس-
  92برگزاري نخستين همايش تجليل از خبرنگاران حوزه ايثار و مقاومت ( حماسه نگاران) در شهريور  -
  اطالع رساني جهت برنامه شب هاي شيدايي و شب هاي قدر  و پوشش وسيع خبري آن -
 اطالع رساني در مورد برنامه ها و مراسم باغ موزه دفاع مقدس از طريق رسانه ها-

 همكاري با سيماي جمهوري اسالمي-4

  از باغ موزه ( شبكه جام جم )1392در هفته دفاع مقدس سال»گام هشتم«توليد و پخش مستقيم هفت برنامه -
 ( شبكه يك سيما )1392برنامه شبهاي شيدايي در سال 26توليد و پخش -
 ( شبكه يك سيما )1ويژه برنامه پالك 15توليد و پخش -
 ويژه برنامه از شبكه هاي پرس تي وي  ، آن  فيلم  و ...... 10توليد و پخش -
  ارتباط با ساير سازمان ها  -5
  جلد در ماه ) 12000موزه (برقراري ارتباط و ارسال  نشريه پايداري براي سازمانها و ارگانها و جامعه مخاطب-
 اداره كل روابط عمومي سازمان ها و نهاد ها در خصوص ارسال لوح فشرده معرفي موزه و دعوت از آنان براي بازديد و بهره برداري ازموزه  95برقراي ارتباط با -
 از باغ موزه   گانه آموزش و پرورش شهر تهران و هماهنگي براي بازديد 19برقراري ارتباط با مناطق  -

  نوبي و غرب كشور .برقراري ارتباط با حوزه هاي علميه و سازمان بسيج دانشجويي و دعوت براي بازديد از موزه و اعزام با كاروانهاي راهيان نور به مناطق ج -
  به منظور ارايه در  تاالرهاي موزه  برقراري ارتباط با وزارتخانه ها و سازمانها در خصوص ارائه دستاورد هاي آنها در دوران دفاع مقدس  -



  سالنامه آماري شهرداري تهران

  سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران                                                                                                                                       376
  

 بازديد از موزه-2بخش
، استقبال خوبي براي بازديد توسط اقشار مختلف مردم شامل دانش آموزان ، دانشجويان ، در موزهاز زمان افتتاح با توجه به جديد بودن سبك ارائه مفاهيم دفاع مقدس   

حاضر نيز با توجه به معرفي شدن آن از طريق صدا و سيما و رسانه ها اين آمار رو به افزايش است راويان موزه با تسلط به  گردشگران داخلي و خارجي به عمل آمد كه در حال
  زبانهاي انگليسي ، فرانسوي و عربي راهنماي بازديد كنندگان خارجي در حين بازديد هستند .  

  سط سازمان ميراث فرهنگي اعالم گرديد    .موزه دفاع مقدس به عنوان موزه برتر تو 1391/ 10/02در مورخ -
  92در سال  جدول تعداد بازديد كنندگان از موزه

 ماه بازديد كننده داخلي بازديد كننده خارجي جمع

 فروردين  5165 33 5198

 ارديبهشت 10589 330 10919

 خرداد  7272 237 7509

 تير  5227 68 5295

  مرداد 4590 194 4784

 شهريور 8530 144 8674

  مهر  10119 158 10277

  آبان 5152 52 5204

 آذر 6966 268 7234

 جمع كل 63610 1484 65094

 مستند سازي مدارك و تاريخ شفاهي دفاع مقدس- 3بخش 

  جمع آوري منابع  از سازمانهاي نظامي و فرهنگي و  ايجاد آرشيو جامع ديجيتال محتواي مرتبط با دفاع مقدس-1

 نسخه      243نرم افزار      -ساعت     5000فيلم          -ساعت     6338صوت         -نسخه    322487سند        -   عدد     906087    عكس   -

  ليد اطالعات)با حضور فرماندهان و افراد موثر در دوران دفاع مقدس .(تو دفاع مقدسجلسه احصاء تاريخ شفاهي و تدقيق اطالعات  900بيش از برگزاري  -2

، آزادگان و..... در دوران دفاع  تعيين موضوعات و محورهاي مهم و اساسي در دوران دفاع مقدس كه نياز به تدقيق اطالعات دارد  از جمله  تدقيق  بهداري ، مهندسي ، نهاجا-
  مقدس

  و تدقيق اطالعات دوران دفاع مقدس   دعوت از سازمانها و نهاد هاي نظامي جهت هماهنگي و تشكيل جلسات احصاء تاريخ شفاهي-

  تصوير برداري كامل و تخصصي از جلسات . -

  فراهم نمودن مقدمات پياده سازي و تدوين مطالب ارائه شده در قالب كتاب و نرم افزار هاي چند رسانه اي -
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  فعاليتهاي پژوهشي-  4بخش 

  موزه . جمع آوري و تدوين اطالعات تخصصي ادوات نظامي موجود در -1

  نشريات و سايتها .در تدوين تقويم تخصصي دفاع مقدس براي بهره برداري  -2

  همكاري در تامين محتوي و نظارت بر توليد  نشريه ماهنامه پايداري به عنوان نشريه تخصصي دفاع مقدس -3

بع مرتبط با دفاع مقدس و ارايه خدمات فرهنگي به سازمانها كه مهمترين آنها  به شرح انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري با سازمانها و ارگانهاي مختلف به منظور تامين منا  -4
 ذيل مي باشد

 معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد

سپاه فجر و بنياد حفظ -ت اطالعاتوزار-اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران-اداره كل ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي- سال دفاع مقدس 8مؤسسه ثبت و نشر آثار رزمندگان 
-سازمان اسناد و كتابخانه ملي-ستاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس صنعت نفت-پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس-آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان فارس 

نيروي انتظامي جمهوري -ي هوايي آجايرون-موسسه پيام آزادگان-ي دريايي راهبردي آجانيرو- سپاه عاشورا و اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي
اداره كل آموزش و پرورش  -سازمان تبليغات اسالمي-بسيج سازمان صدا و سيما -كتابخانه مركزي دانشگاه تهران -سپاه امام رضا (ع)  خراسان رضوي - اسالمي ايران

  نشستگي نيروهاي مسلحسازمان باز-شهرستانهاي استان تهران

  تدوين ساختار نيروهاي مسلح در طول سالهاي دفاع مقدس  -5

  جلد كتاب در حوزه دفاع مقدس و محورهاي مرتبط  35000عنوان و مشتمل بر   12000تاسيس كتابخانه تخصصي دفاع مقدس با  -6

 شناسايي عناوين كتابهاي منتشر شده در حوزه دفاع مقدس . -

  هاي چاپ جديد از بازار كتابتامين كتاب -

  تكثير كتابهاي ناياب از طريق دريافت امانت از كتابخانه هاي كشور شامل كتابخانه ملي ايران ، كتابخانه بنياد شهيد و.... -

  ژوهشيشناسايي و دريافت پايان نامه هاي مرتبط با دفاع مقدس از مراكز پ -

  افراد  . اعالن فراخوان و خريد كتابخانه هاي شخصي -

   فهرست نويسي كتابها و نگهداري آنها در مخازن-

  جلد كتاب دفاع مقدس نوشته آقاي دروديان   5خريد امتياز  رزم نامه ايرانيان  ديوان شعر آقاي كريم كاظمي .الزم به يادآوري است اين ديوان  بر اساس   -7

  تامين و كنترل محتواي مفهومي تاالرهاي موزه -  5بخش 

  بعدي روي ديوار مسجد جامع خرمشهر  3تهيه سناريو و ساخت كليپ براي نمايش -1

  با مضمون آزاد سازي خرمشهر   "خونين شهر "دقيقه اي  8كليپ  -

  با مضمون نقش بانوان در دفاع مقدس  "حماسه بهار  "دقيقه اي  8كليپ  -

  ي  .بعد 5بعدي براي نمايش در سينماي  5تهيه سناريو ساخت فيلم  -2

  عكس و... )تامين منابع مفهومي  مورد نياز جهت ارايه در تاالرها ( فيلم ،  -3

  قطعه عكس هلوگرام ( سه بعدي ) از شهداي دفاع مقدس براي نمايش در تاالر پروانه ها  201ساخت  -4

      اصالح اشكاالت موجود در متون فارسي و خارجي به كار رفته در مفاهيم ارايه شده -5

  شهيد با استفاده از روش سياه قلم 100عقد قرارداد براي تهيه تصاوير   -6
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  فضاي مجازي - 6بخش

  طراحي و راه اندازي وب سايت موزه دفاع مقدس   – 1
با  نمايي جديدتر در دسترس عالقمندان قرار گرفت . اين وب سايت با جديد  90شروع به كار كرد و در سال  89در سال   )www.iranhdm.irوب سايت باغ موزه دفاع مقدس(

  با شكل و محتوايي بهتر ضمن ارائه به هموطنان عزيز به زبان هاي انگليسي، فرانسوي و عربي ترجمه در دسترس عالقمندان قرار گرفته است 1392ترين تغييرات در آبان 
  محورهاي اصلي سايت-2

  ارايه اخبار برگزيده دفاع مقدس  -ترويج فرهنگ دفاع مقدس - ارايه اخبار برنامه هاي فرهنگي موزه-فاع مقدس و كاركردهاي آنمعرفي موزه د-

 الين. ت ها به صورت آندر تغييرات جديد روزشمار جنگ ، صداي حماسه ،بازديد مجازي ،گزارش تصويري با ستاره ها( معرفي شهداي شاخص)،ارتباط گستره  با ساير ساي-

  بازديد ماهانه  دارد.  70،000بازديد روزانه و  1،700اين وب سايت به طور متوسط -

  راه اندازي سيستم ارسال پيامك براي مخاطبين .-

  همايشها و برنامه هاي فرهنگي - 7بخش 
  1392اجراي مراسم ويژه شبهاي ماه مبارك رمضان با عنوان شبهاي شيدايي -1

  وجه به تنوع بخش هاي آن مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است شامل بخش هاي ذيل مي باشد .اين برنامه كه با ت

  ساعت شامل برنامه هاي هنري مرتبط با دفاع مقدس . 2برنامه فرهنگي شبهاي شيدايي پس از افطار به مدت  -

  مراسم ويژه ليالي قدر در مسجد جامع خرمشهر -

  داي احترام به مقام شامخ ايشانزيارت مزار شهداء گمنام و ا -

  بازارچه خيريه رمضان جهت ارائه خدمات فرهنگي به بازديد كنندگان.-

  اجراي مراسم ويژه مناسبتهاي دفاع مقدس و انقالب اسالمي-2

  برنامه هاي فرهنگي فتح خرمشهر و هفته دفاع مقدس  با حضور خانواده معظم شهداء و ايثارگران . -

  رهنگي هفته بسيج انقالب اسالمي.برنامه هاي ف -

 اجراي برنامه فرهنگي طعم جبهه شامل اجراي بخشهاي نمايشي مرتبط با دفاع مقدس و قيام امام حسين (ع)-3

  نفر 12000روز اردوي يك روزه طعم جبهه همراه با بازديد از موزه براي دانش آموزان شهرستانهاي استان تهران و حضور  30با   1392در سال 

 حمايت و مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي با سازمانها و ارگانها در حوزه دفاع مقدس-4

 برنامه  ( نيمه اول سال)  20با    1392در سال 

  ساخت سمفوني موزه دفاع مقدس با نام حماسه و اقتدار -5

  و شش روز اجراي آن توسط اركستر سمفونيك صدا و سيما در هفته دفاع 2و  1مايي قطعه هاي رون-اشعار از استاد عبدالجبار كاكايي -آهنگسازي توسط استاد مجيد انتظامي -

  دريافت آثار شهداء و ايثارگران از بنياد شهيد شامل آثار حجمي و وسايل شخصي شهداء ، آثار هنري جانبازان و هنرهاي دستي آزادگان -6

  دوران دفاع مقدس اعزام كارونهاي راهيان نور به مناطق عملياتي-  8بخش
دهي و اقشار مختلف مردم شهر موزه دفاع مقدس به منظور ترويج فرهنگ ايثار و فداكاري رزمندگان در دوران دفاع مقدس ، طي دو مرحله  كاروانهاي راهيان نور را سازمان 

غرب كشور اعزام نمود تا از طريق زيارت يادمانهاي دفاع مقدس و شنيدن تهران و ساير شهر ها را در دوره هاي چهار روزه به مناطق جنگي دوران دفاع مقدس در جنوب و 
  مانوس گردند .  ، رزمندگان و الهامات دفاع مقدسروايت حماسه هاي آن دوران  اعزام شدگان با فرهنگ شهدا

  نفر 15600اردوي مناطق راهيان نور جنوب كشور به استعداد  1392مرحله اول : نوروز 

 نفر 8000اردوي مناطق راهيان نور غرب كشور به استعداد     1392هريور مرحله دوم : ش
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 هماهنگی ،نظارت و پیگیری امور مناطقاداره کل 

 

 

 ()مبالغ به هزار ریال22گانه شهر تهران در سال 22گزارش کلی پروژه عمرانی مناطق 

 منطقه

تعداد 

ردیف 

 بودجه

 بودجه مصوب

تعداد 

زیر 

 پروژه

مبلغ قراردادها 

 در سال جاری

نسبت 

تعهد 

 بودجه

هزینه قطعی 

)نقدی و 

 غیرنقدی(

پیشرفت 

 قطعیریالی 

پیشرفت 

فیزیکی )به 

نسبت 

 اعتبارات(

 83 97 1489439488 144 3874147885 111 1817887144 88 1منطقه 

 98 188 1844517971 153 3187888475 1744 1847847154 74 4منطقه 

 93 98 1748834899 151 4519838818 1148 1799489857 33 5منطقه 

 83 188 4114781151 141 4954751998 1111 4119949988 49 1منطقه 

 97 188 1448574485 145 1994593788 1417 1441531488 43 3منطقه 

 93 188 1471585135 149 1454187419 114 1471581835 41 4منطقه 

 95 94 1444443188 118 1311384741 553 1577417477 73 7منطقه 

 99 94 744139849 114 1141433838 974 791815989 34 8منطقه 

 99 97 418485135 114 754117485 188 434934151 35 9منطقه 

 97 94 889984187 188 874919833 985 888488514 34 18منطقه 

 94 98 819158318 98 841499485 799 858348748 34 11منطقه 

 98 91 1848348453 188 1175445178 559 1175981718 78 14منطقه 

 91 91 1445811354 98 1518811331 194 1559387787 33 15منطقه 

 95 94 1483545948 183 1181735414 488 1557381718 48 11منطقه 

 98 98 4711744987 184 4974588514 484 4881931545 44 13منطقه 

 91 99 838358471 114 974443434 114 844314898 33 14منطقه 

 94 188 1189988347 97 1141173418 434 1191839955 33 17منطقه 

 95 94 1584354134 99 1159843413 1819 1131171497 71 18منطقه 

 95 99 1194537371 111 1488818145 879 1389848579 44 19منطقه 

 94 91 1588183341 138 4435984897 714 1141413484 71 48منطقه 

 95 95 1817441131 141 1539753491 311 1899181894 48 41منطقه 

 98 99 1881999881 181 1883884977 348 1844788849 81 44منطقه 

 91 97 57751518491 114 13197391711 13981 58889111941 1158 کل مناطق
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 ()مبالغ به هزار ریال22گانه شهرتهران در سال  22تعدادپروژه های شاخص مناطق 

 منطقه 

تعداد 

پروژه 

 ها

رفت پیش

فیزیکی سال 

 جاری

پیشرفت 

برنامه ای 

سال 

 جاری

شاخص 

کارایی 

برنامه 

سالیانه 

(SPI) 

اعتبار مصوب 

پروژه در سال 

 جاری

هزینه قطعی در 

 سال جاری

پیشرفت 

 ریالی قطعی

شاخص 

کارایی 

هزینه 

سالیانه 

(CPI) 

 118 98 535338431 537491499 99 188 99 15 1منطقه 

 81 117 794191899 794378888 117 81 99 19 4منطقه 

 47 141 485114494 498981419 98 94 85 4 5منطقه 

 181 93 188199871 188388888 94 185 99 1 1منطقه 

 188 98 93454175 93454175 99 98 97 3 3منطقه 

 74 151 459344455 438344455 184 93 97 7 4منطقه 

 181 93 449111788 411845484 114 44 94 8 7منطقه 

 91 184 149737343 154138789 119 81 188 7 8منطقه 

 188 94 94588147 93841315 155 73 99 3 9منطقه 

 584 41 4148413 18888488 91 188 91 1 18منطقه 

 99 95 148884147 148819555 474 55 94 4 11منطقه 

 183 93 193744344 487588888 188 188 188 1 14منطقه 

 115 79 154351575 174888888 93 91 89 5 15منطقه 

 98 88 79749985 88149484 84 188 84 4 11منطقه 

 111 98 38947981 34888888 188 188 188 3 13منطقه 

 94 94 87789444 87874919 8 188 88 1 14منطقه 

 113 84 158114718 158438547 118 47 99 3 17منطقه 

 79 94 549513148 533474818 98 81 74 11 18منطقه 

 183 81 488457198 418413888 184 19 88 3 19منطقه 

 41 114 414811485 445114797 144 39 71 4 48منطقه 

 71 144 535354797 574984817 91 188 91 18 41منطقه 

 94 181 889413831 899847451 111 98 188 19 44منطقه 

 89 94 3117734889 3433744318 188 84 84 178 کل مناطق
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 29-22 های  گانه شهر تهران در سال22اطق تعداد پروژه های افتتاح شده من

 منطقه

 اعتبار جذب شده )میلیارد ریال( تعداد پروژه به تفکیک حوزه اجرایی

 ترافیک
خدمات 

 شهری

فنی 

 عمران

فرهنگی 

 اجتماعی

جمع 

 22سال

 جمع

 23سال

جمع 

 29سال
 29سال 23سال 22سال

1 51 51 154 11 488 181 5 1441 1141 187 

4 4 14 15 1 51 13 44 891 454 373 

5 17 45 8 47 73 84 18 1317 519 577 

1 39 14 11 18 94 77 115 1484 1391 539 

3 18 48 17 3 48 154 118 1158 145 891 

4 17 11 14 9 34 18 3 1484 571 14 

7 14 11 4 8 49 53 14 489 544 414 

8 5 4 4 4 17 47 7 554 443 43 

9 1 8 1 5 3 1 3 151 81 731 

18 5 13 4 7 37 11 18 184 111 189 

11 3 4 41 4 57 98 181 149 1411 181 

14 8 4 1 1 7 54 118 184 548 448 

15 14 41 58 4 88 9 13 531 53 153 

11 4 51 8 7 34 33 184 518 414 578 

13 8 14 8 1 48 144 8 118 851 8 

14 11 9 18 8 55 71 5 494 478 48 

17 1 4 1 1 3 41 91 74 318 545 

18 44 47 39 3 115 57 34 1988 778 848 

19 8 1 8 1 4 188 33 58 998 594 

48 8 8 1 8 1 79 148 458 113 143911 

41 4 58 44 8 38 41 13 1518 551 171 

44 4 13 11 3 54 13 43 4154 791 915 

 175381 14884 14339 1141 1499 1871 117 584 557 451 جمع



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       183

 

 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

سال 
ن 

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
قب

 

ت مورد انتظار در برنامه 
شرف

پی

سال جار
 ی

ل پروژه در طول 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
زما

 

سال 
ن 

ب پروژه تا پایا
صو

اعتبار م

ل
قب

 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث مجموعه 

ورزشي و 

فرهنگي 

 رانيهزعف

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

88 88 48 48 141949488 181949488 48888888 81949488 18988454 93 

 

خ زعفرانيه خ 

اعجازي جنب 

بوستان 

 ریحانه

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

ورزشگاه شهيد 

 سليماني

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

188 188 88 48 45174719 15174719 48888888 15174719 18345171 95 

 

یعتي خ خ شر

برادران شهيد 

سليماني 

انتهاي کوچه 

 ورزش

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

ورزشگاه حضرت 

 زهرا)س(

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

188 188 78 58 157948388 117948388 48888888 117948388 19194844 94 

 

خ باهنر خ 

عمار ضلع 

شمال شرقي 

 بوستان مهر

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

ي، و اماکن مذهب

بازسازي امامزاده 

اسماعيل و 

اکبر، علي

 امامزاده قاسم

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

188 188 33 13 45888888 8888888 13888888 8888888 11888848 99 

 

 چيذر

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، موزه 

 موسيقي

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

188 188 44 71 48888888 58888888 47311888 58888888 47311888 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

 -باغ فردوس

 موزه موسيقي

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 دارآباد

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

188 188 13 33 53888888 13888888 19913148 13888888 19913119 188 

ي 
ب مشارکتها

جل

ي
اجتماع

 
-بلوار اوشان 

خ شهيد 

-هاشمي 

پارک ساحلي 

 دارآباد

احداث و توسعه 

پارکينگ، 

پارکينگ 

طبقاتي باهنر 

 5فاز 

منطقه 
ک 1

ترافي
 

188 188 94 1 77441415 37441415 44888888 37441415 44498843 188 

گ
ث پارکين

احدا
 

-خيابان باهنر

جنب 

ساختمان 

مرکزي 

شهرداري 

 منطقه یک

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

کندرو بزرگراه 

 لشگرک

منطقه 
عمران 1
 

188 188 38 14 57888888 47888888 18888888 47888888 18888888 188 

بزرگراه  

 لشکرک

احداث و تجهيز 

روها، پياده

ساماندهي بازار 

 تجریش

منطقه 
عمران 1
 

188 94 8 188 43888888 8 43888888 8 43888888 188 

ي 
ي و بهره ور

ایمن

معابر
ميدان  

تجریش بازار 

 سرپوشيده
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
ی  

سازمان
واحد 

ی
صل

ا
 

ی 
سازمان

واحد 

ی
فرع

 

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ک

 

ی 
ت برنامه ا

شرف
پی

ل
ک

 

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

ن 
تا پایا

 

ت مورد 
شرف

پی

انتظار در برنامه 

ی
سال جار

 

ل 
ب ک

صو
اعتبار م

پروژه در طول 

ن پروژه
زما

ب  
صو

اعتبار م

سال 
ن 

پروژه تا پایا

ل
قب

 

اعتبار
 

ب 
صو

م

ل 
سا

پروژه در 

ی
جار

 

ی تا 
هزینه قطع

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
ی در  

هزینه قطع

ی
سال جار

ی  
ت ریال

شرف
پی

ی
قطع

نوع پروژه 
س پروژه 

آدر
 

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

 بوستان مهرگان

منطقه 
ي 1
امور شهر

 

87 89 48 49 189488888 39488888 38888888 39488888 19999885 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف
ي و 

يشهر
پيراشهر

 

بزرگراه 

-ارتش

بلواراوشان 

نبش 

ساختمان 

ناحيه 

)شهرک 4

 گلها(

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

 بوستان وزیري

منطقه 
ي 1
امور شهر

 

98 89 8 81 18888888 8 59983193 8 59983193 188 

ي 
ضا

توسعه ف

ي و 
سبز شهر

ي
پيراشهر

 

دربند 

خيابان 

تاجيک 

خيابان 

 گالبدره

وسعه احداث و ت

بوستان و 

تفرجگاه، 

 بوستان دربند

منطقه 
ي 1
امور شهر

 

188 188 8 188 18888888 8 15811941 8 15811481 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

دربند 

خيابان 

تاجيک 

خيابان 

 گالبدره

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

بوستان باغ 

 کامران

منطقه 
ي 1
امور شهر

 

71 71 8 71 18888888 8 59981848 8 59799348 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

بزرگراه 

ارتش 

بلوارنيروي 

زميني 

خيابان 

کامران 

نرسيده به 

ميدان 

 ازگل

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 زورخانه فرحزاد

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

15 55 18 48 33888888 43888888 58888888 5138888 49993844 188 

ي
ش شهروند

ورز
 

ميدان 

-دفرحزا

خيابان 

 استخر

احداث و تکميل 

و تجهيز 

مجموعه 

فرهنگي ورزشي 

 سرسبز

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

4 3 8 3 48888888 8 18888888 8 18888888 188 

ي
ش شهروند

ورز
 -مرزداران  

انتهاي 

خيابان سر 

سبز 

 شمالي

احداث و تکميل 

مجموعه 

فرهنگي و 

 ورزشي نيایش

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

8 7 8 7 48888888 8 3484888 8 3484888 188 

ي
ش شهروند

ورز
 

بلوار 

فرحزادي 

-شمال

باالتر از 

ميدان 

-کتاب

جنب 

تعاوني 

مسکن 

 مخابرات

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

مسجدالنبي)ص( 

 )شهيدبهشتي(

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

81 78 87 45 44888888 57888888 48888888 48117888 19999999 188 

ي 
گ دین

ش فرهن
گستر

و 

ي
مل

 

بزرگراه 

-حکيم

ضلع 

جنوب 

 4غرب فاز 

بوستان 

 نهج البالغه

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

مسجد 

 الزهرا)س(جامع

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

78 78 33 45 48888888 18888888 18888888 9747388 18888888 188 

گ 
ش فرهن

گستر

ي
ي و مل

دین
خيابان  

-سوري

جنب 

مجتمع 

 آتي ساز
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22های شاخص مناطق پروژه 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

سال 
ن 

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
قب

 

ت مورد انتظار در برنامه 
شرف

پی

ی
سال جار

 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
طول زما

 

ا
ن 

ب پروژه تا پایا
صو

عتبار م

ل
سال قب

 

ل 
سا

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
جار

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

مصلي و حوزه 

علميه عينعلي و 

 زینعلي

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

57 57 3 54 34888888 14888888 18888888 1747841 18888888 188 

ي
ي و مل

گ دین
ش فرهن

گستر
 

اشرفي 

بلوار -اصفهاني

بن -پونک

-بست پونک

امامزاده 

عينعلي و 

 زینعلي

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 پرواز

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

88 74 53 11 11888888 8 11344888 8 11344888 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

يه جنب ناح

9 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 بوعلي

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

51 44 8 188 18888888 8 18888888 8 18888888 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

 شهرک بوعلي

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 تيموري

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

38 38 8 38 18888888 8 11388888 8 11388888 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

-طرشت 

 ميدان

-تيموري

جنب 

ورزشگاه 

شهيد 

 تيموري

احداث و توسعه 

پارکينگ، 

پارکينگ 

طبقاتي دانشگاه 

 شریف

منطقه 
ک 4

ترافي
 

77 17 8 71 13888888 8 47888888 8 47888888 188 

گ
ث پارکين

احدا
 

ضلع -طرشت

جنوب ميدان 

 تيموري

احداث و توسعه 

تقاطع 

غيرهمسطح، پل 

رو نيایش سواره

انتهاي بلوار 

شهرداري 

جنوبي به 

 شمالي

منطقه 
عمران 4
 

47 43 3 48 58888888 8 51188888 8 51898889 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

انتهاي بلوار 

 شهرداري

احداث و توسعه 

تقاطع 

غيرهمسطح، 

تعریض تونل 

زیرگذر همت 

 شهرک هما

منطقه 
عمران 4
 

14 13 8 13 8888888 8 15888888 8 14948888 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

 شهرک هما

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، اسالم 

 آباد

منطقه 
عمران 4
 

33 35 8 35 41488888 11488888 18888888 11399999 18888888 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

ضلع غرب 

بزرگراه 

حد -چمران

فاصل نيایش 

 تا همت
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 مبالغ به هزار ریال()22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
ن  

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
طول زما

 

ن 
ب پروژه تا پایا

صو
اعتبار م

ل
سال قب

 

اعتبار م
ل 

سا
ب پروژه در 

صو

ی
جار

 

سال 
ن 

ی تا پایا
هزینه قطع

ل
قب

 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

احداث و 

توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

بوستانهاي 

محلي 

و  1ناحيه 

8 

منطقه 
ي 4
امور شهر

 

ي 188 93888888 54878713 93888888 8 19888888 188 8 188 188
ضا

توسعه ف
 

ي و 
سبز شهر

ي
پيراشهر

 

 

احداث و 

توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

دره فرحزاد 

 4فاز 

منطقه 
عمران 4
 

188 188 98 18 913434137 747944137 475758888 747944137 475491514 188 

ت
ت فراغ

ي و اوقا
گردشگر

 

بزرگراه 

حکيم 

بعد از -غرب

خروجي 

-یادگار امام

 4فاز 

بوستان نهج 

 البالغه

احداث و 

ه توسع

بوستان و 

تفرجگاه، 

نيلينگ و 

سازي مقاوم

بوستان 

البالغه نهج

 )فاز یک(

منطقه 
عمران 4
 

188 71 38 38 153888888 88888888 81888888 79117757 81888888 188 

ي معابر
ي و بهره ور

ایمن
 

 1فاز 

بوستان نهج 

 البالغه

احداث و 

توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

پردیس 

کوهستاني 

کوه 

 فرحزاد

منطق
ه 

عمران 4
 

48 43 8 43 58888888 8 58888888 8 49997887 188 
ي و 

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف

ي
پيراشهر

انتهاي  

خيابان ایثار 

-شمالي

 کوهسار نهم

احداث و 

توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

 پارک پرواز

منطقه 
عمران 4
 

51 19 8 19 48888888 8 41888888 8 41888888 188 

ي و 
ي سبز شهر

ضا
توسعه ف

پيراشه
ي

ر
 

انتهاي بلوار 

-پاکنژاد

شهرک 

-مخابرات

جنب 

فروشگاه 

 شهروند

احداث و 

توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

دره اوین 

 درکه

منطقه 
ي 4
امور شهر

 

87 34 8 87 48888888 8 34888888 8 34888888 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

خيابان 

 ایران زمين

کمک به 

ساخت و 

توسعه 

مساجد و 

اماکن 

، مذهبي

مسجد 

 سيدخندان

منطقه 
ي 5

اجتماع
 

54 14 8 13 183888888 43888888 43471957 44974438 43471957 188 

 

خيابان 

شریعتي 

،خيابان 

شهيد 

مجتبایي ، 

بن بست 

دیانا،روبروي 

کوچه 

بروجردي 

 8پالک 
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

واح
ی

صل
ی ا

د سازمان
ی 

ی فرع
واحد سازمان

ل 
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
ل 

ی ک
ت برنامه ا

شرف
پی

 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
پایان سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
برنامه سال جار

 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

ل
پایان سال قب

 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ی تا
هزینه قطع

 
لپایان 

سال قب
 

ی در سال 
هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

کمک به 

ساخت و 

توسعه مساجد 

و اماکن 

مذهبي، 

مسجد جامع 

 قلهک

منطقه 
ي 5

اجتماع
 

43 53 8 53 148888888 58888888 44498888 48588888 39454341 93 

ي و 
گ دین

ش فرهن
گستر

ي
مل

 

خيابان 

شریعتي 

بعد از 

ستگاه ای

مترو 

 قلهک

توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، 

مجموعه 

فرهنگي 

هنري ورزشي 

ویژه بانوان در 

بوستان بهشت 

 مادران

منطقه 
ي 5

اجتماع
 

84 188 8 188 43888888 8 41918888 8 41884758 188 

 

بوستان 

بهشت 

 مادران

توسعه و 

تجهيز سراي 

 محله، داودیه

منطقه 
ي 5

اجتماع
 

188 188 91 4 184743585 57388888 38488888 57388888 37413574 99 

 

 - 1ناحيه 

–ميرداماد

 خيابان

 البرز

 ،کوچه

 تابان

 شرقي

 11 پالک

توسعه و 

تجهيز سراي 

محله، 

 -آبادرستم

 اختياریه

منطقه 
ي 5

اجتماع
 

188 188 74 48 114375439 44375439 74844484 44149157 74118941 99 

 

 5ناحيه 

 بزرگراه –

 -صدر

 اربه نبش

 جنوبي

احداث و 

تجهيز 

ساختمان 

پليس 

راهور،سطح 

 منطقه

منطقه 
ک 5

ترافي
 

34 33 1 94 138888888 43817388 15888888 43817388 59989888 95 

 

اتوبان 

 -حقاني

ضلع 

شمالغربي 

تقاطع 

 مدرس

ایجاد و توسعه 

زیرساخت 

فضاهاي 

تفریحي، 

احداث باغ 

 پرندگان

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

188 188 47 54 1134418554 1143394998 554888888 813378387 554888888 188 

ت 
ي و اوقا

گردشگر

ت
فراغ

 

خيابان 

کوهستان 

جنگل 

 لویزان

توسعه و 

تجهيز 

فضاهاي 

ورزشي، 

احداث و 

تجهيز 

مجموعه 

تفریحي 

ورزشي سایت 

جنگل  143

 1لویزان فاز

منطقه 
ي 1

اجتماع
 

87 188 8 188 58888888 8 55388888 8 55388888 188 

 

 

احداث و 

توسعه معابر 

غيربزرگراهي، 

خيابان 

 کوهستان

منطقه 
عمران 1
 

188 188 8 188 48888888 8 49888888 8 49888888 188 

 

 

احداث و 

توسعه بوستان 

و تفرجگاه، 

 بوستان مسافر

منطقه 
عمران 1
 

188 188 8 188 38888888 8 18888888 8 9999871 188 
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 )مبالغ به هزار ریال(22 شهرتهران در سالگانه  22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

پای
ل

ل قب
سا

ن 
ا

 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه و 

ساماندهي 

ها، گرمخانه

 محله بهاران

منطقه 
عمران 3
 

38 38 8 38 43888888 8 8488888 8 8488888 188 

ي 
ب ها

ش آسي
کاه

ي
اجتماع

 

 ه بهارانمحل

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه بانوي 

 آفتاب

منطقه 
عمران 3
 

37 37 53 44 188888888 35318411 11475184 35119848 11475184 188 

ت 
ي و اوقا

گردشگر

ت
فراغ

 

خ  -شهرزیبا

شهيد 

جنب  -مرادي

 رود دره کن

احداث و توسعه 

بوستان و 

 تفرجگاه، بانوان

منطقه 
ي 3
امور شهر

 

188 188 8 188 88888888 8 7188888 8 7188888 188 

ت 
ي و اوقا

گردشگر

ت
فراغ

 -شهران 

انتهاي 

 طوقاني

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

 جانبازان

منطقه 
ي 3
امور شهر

 

14 11 8 14 48888888 8 11545871 8 11545871 188 

ت
ت فراغ

ي و اوقا
گردشگر

بلوار فردوس  

غرب خ 

سازمان برنامه 

جنوبي حد 

 19صل خ فا

 41مرکزي و 

 مرکزي

احداث و 

بهسازي 

هاي اصلي شبکه

هدایت و 

آوري آبهاي جمع

سطحي، دره 

ذغالي و دره 

 زرنو

منطقه 
عمران 3
 

188 188 88 48 99111188 89111188 41888888 89111188 41888888 188 

ي
ت شهر

ط زیس
محي

 

بلوار -کن 

سولقان پائين 

تر از 

ساختمانهاي 
OPG 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث سوله 

ورزشي دانشکده 

 مدیریت

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

84 188 48 78 18888888 58888888 49598917 14171514 49598917 188 

ي
ش شهروند

ورز
 

بزرگراه جالل 

آل احمد بعد 

از پل گيشا 

)به سمت 

شرق ( 

دانشکده 

مدیریت 

دانشگاه 

تهران ضلع 

غربي جنب 

بزرگراه 

 چمران

و  احداث، توسعه

بهسازي 

ها، رمپ بزرگراه

و لوپ بزرگراه 

شهيد گمنام به 

 فتحي شقاقي

منطقه 
عمران 4
 

188 188 8 188 43888888 18888888 55953949 1448894 55953949 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

تقاطع بزرگراه 

گمنام خيابان 

 فتحي شقاقي

احداث روگذر و 

زیرگذر عابر 

پياده، زیرگذر 

عابر پياده 

 رراه وليعصرچها

منطقه 
عمران 4
 

188 188 88 48 583888888 488888888 113888888 131445549 113888888 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

تقاطع خيابان  

ولي عصر 

)عج( خيابان 

انقالب 

اسالمي ) 

چهارراه 

 وليعصر (
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
عنوا

ن پروژه
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
ن  

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

هز
سال 

ن 
ی تا پایا

ینه قطع

ل
قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

احداث سراي 

محله یوسف آباد 

در بوستان 

 خانواده

منطقه 
ي 4

اجتماع
 

188 188 8 188 11888888 8 11888888 8 8 8 

 

ميدان سيد 

جمال الدین 

اسد آبادي 

خيابان ابن 

 41سينا خ 

 احداث و توسعه

بوستان و 

تفرجگاه، 

 بانباغچه

منطقه 
ي 4
امور شهر

 

87 188 8 188 13888888 3888888 18871473 788888 18871473 188 

ي
ي و پيراشهر

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف
 

حد فاصل 

 31خيابان 

سيد جمال 

الدین 

اسدآبادي و 

خيابان 

نظامي 

گنجوي 

پوسته تونل 

رسالت دامنه 

 جنوب غربي

تملک، احداث و 

تجهيز 

هاي ختمانسا

اداري، ساختمان 

 نيلو

منطقه 
عمران 4
 

188 188 88 48 48888888 18888888 18888888 7841495 18888888 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

خيابان  

حضرت ولي 

عصر )عج( 

نرسيده به 

بزرگراه همت 

نبش  -

 خيابان نيلو

تملک، احداث و 

تجهيز 

هاي ساختمان

اداري، ساختمان 

 4اداري منطقه 

منط
قه 

عمران 4
 

99 99 58 49 18888888 8 11148884 8 11148884 188 

گ
ث پارکين

احدا
 

باالتر از 

ميدان سيد 

جمال الدین 

اسد آبادي 

جنب 

ساختمان 

شهرداري 

منطقه شش 

نبش کوچه 

59 

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

 مسجد اعظم

منطقه 
ي 7

اجتماع
 

83 94 53 37 51877579 9391888 41184579 8988999 41184579 188 

گ 
ش فرهن

گستر

ي
ي و مل

دین
 

 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 گرگان

منطقه 
ي 7

اجتماع
 

47 91 54 44 48888888 8 14554987 8 14114179 71 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

خيابان مدني  

جنب مسجد -

 صفا

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

 خيابان دماوند

منطقه 
عمران 7
 

188 98 73 34 554714113 481714113 154888888 178549844 151471587 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

خيابان 

 دماوند

احداث و تجهيز 

روها، پياده

خيابان دکتر 

 علي شریعتي

منطقه 
عمران 7
 

188 88 8 95 54111194 11111194 18888888 11811194 17911451 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

خيابان دکتر 

 عتيعلي شری
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

در طول 
ن پروژه

زما
ب پروژه تا  

صو
اعتبار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

 بوستان دقت

منطقه 
ي 7
امور شهر

 

188 188 93 3 18888888 13888888 5888888 14148381 5888888 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

-خ اجاره دار 

نبش کوچه 

 دقت

ساماندهي 

ميادین و معابر 

خاص شهر، 

بزرگراه 

شهيدصياد 

 شيرازي

منطقه 
ي 7
امور شهر

 

188 188 58 78 13834114 1834114 11888888 1834114 11889577 83 

ي معابر
ي و بهره ور

ایمن
 

بزرگراه 

شهيدصياد 

 شيرازي

ساماندهي 

ميادین و معابر 

خاص شهر، 

ميدان امام 

 حسين)ع(

منطقه 
ي 7
امور شهر

 

93 188 8 188 451839597 448839597 11888888 144199851 11573188 81 

ي 
ي و بهره ور

ایمن

معابر
 

ميدان امام 

 حسين)ع(

ساماندهي 

ميادین و معابر 

شهر، بزرگراه 

 امام علي)ع(

منطقه 
7 

امور 
ي

شهر
 

188 94 8 188 41744333 1744333 48888888 1744333 14994114 83 

ي 
ي و بهره ور

ایمن

معابر
 

بزرگراه امام 

 علي)ع(

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث و تجهيز 

مجموعه ورزشي 

سراي محله 

 وحيدیه غربي

منطقه 
ي 8

اجتماع
 

188 188 99 1 134585111 154585111 58488888 154585111 49595831 94 

ي
ش شهروند

ورز
 

خيابان 

دماوند 

خيابان شهيد 

نبي ئيان 

ابتداي کوچه 

 ناهيد

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث سوله 

ورزشي شهيد 

 بهشتي

منطقه 
ي 8

اجتماع
 

73 75 75 75 17888888 14888888 15417388 18847888 15117388 99 

ي
ش شهروند

ورز
 

خيابان 

گلستان 

شمال 

بوستان فدک 

گاه آسایش

جانبازان و 

معلولين 

 شهيد بهشتي

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

مسجد 

 انبياءخاتم

منطقه 
ي 8

اجتماع
 

48 77 48 18 39441471 51441471 11348888 11441819 15114791 98 

گ 
ش فرهن

گستر

ي
ي و مل

دین
خيابان  

جانبازان 

غربي خيابان 

 کرمان

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

ماکن مذهبي، و ا

مسجد 

 انبياءخاتم

منطقه 
ي 8

اجتماع
 

48 1 48 -39 39441471 51441471 11348888 11441819 15114791 98 

گ 
ش فرهن

گستر

ي
ي و مل

دین
خيابان  

جانبازان 

غربي خيابان 

 کرمان

توسعه و تجهيز 

سراي محله 

 فدک

منطقه 
ي 8

اجتماع
 

188 188 93 3 57518414 47518414 17885489 47518414 17845144 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

خيابان 

جانبازان 

غربي شمال 

ميدان هالل 

 احمر
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
واحد سازمان

ی 
ی فرع

واحد سازمان
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

پایان سال
 

ل
قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
برنامه سال جار

 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

ل
پایان سال قب

 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ی تا پایان 
هزینه قطع

ل
سال قب

 

ی در سال 
هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه و 

 تجهيز سراي

 محله کرمان

منطقه 
ي 8

اجتماع
 

188 188 95 7 49844447 19844447 43588888 19844447 43589345 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

خيابان  

جانبازان 

غربي 

خيابان 

کرمان 

انتهاي 

خيابان 

 رضایي

احداث و 

ها توسعه پایانه

و 

سوارهاي پارک

درون شهري، 

جنب مترو 

 گلبرگ

منطقه 
ک 8

ترافي
 

78 77 8 77 48888888 8 48888888 8 17838498 89 

توسعه پایانه ها
 

ميدان 

رسالت 

ضلع 

جنوب 

غربي و 

جنوب 

 شرقي

توسعه و 

ساماندهي 

ها، گرمخانه

جنب رودخانه 

 پل کن

منطقه 
ي 9

اجتماع
 

84 83 38 48 34888888 41888888 13817888 14988888 11951141 99 

ي 
ب ها

ش آسي
کاه

ي
اجتماع

 

تقاطع 

بزرگراه 

فتح و 

دخانه رو

ضلع -کن

شمال 

 شرق

توسعه و 

تجهيز 

فضاهاي 

ورزشي، 

احداث 

مجموعه 

فرهنگي 

 ورزشي شهدا

منطقه 
ي 9

اجتماع
 

99 98 33 11 17348134 43748134 15888888 18473477 15134488 93 

 

خ 

متري 58

خ  -جي 

فتح آبادي 

کوچه 

 سليمي

توسعه و 

تجهيز 

فضاهاي 

ورزشي، 

احداث 

مجموعه 

فرهنگي 

 ورزشي کوثر

منطقه 
ي 9

اجتماع
 

33 18 51 -553 133494314 54894314 41194888 53845574 19331999 91 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

خ  

دامپزشکي 

خ شهيد 

ممبيني 

پشت 

ميدان 

ميوه و تره 

 بار

توسعه و 

تجهيز 

فضاهاي 

ورزشي، 

مجموعه 

فرهنگي 

ورزشي 

 مهرآباد

منطقه 
ي 9

اجتماع
 

91 98 8 91 57888888 8 51888888 8 51878118 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

فرودگاه 

 مهرآباد

توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، 

مجموعه 

فرهنگي 

ورزشي 

 دستغيب

منطقه 
ي 9

اجتماع
 

11 14 5 11 15443479 443479 9874315 443479 9844849 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

تقاطع خ 

دستغيب و 

آیت ا.. 

 سعيدي

احداث و 

توسعه 

پارکينگ، 

 امامیادگار 

منطقه 
18

 

ک
ترافي

 

79 83 8 83 54881888 18381888 18888488 8 4148413 41 

ث 
احدا

گ
پارکين

تقاطع  

بهنود 

 یادگار امام

تملک توسعه 

و تجهيز 

فضاهاي 

ورزشي، خانه 

ـ کشتي شوش

 وحدت

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

8 8 1 
 

158548981 118548981 19111175 47919898 14384848 83 

ي
ش شهروند

ورز
 

ان خياب

شوش 

تقاطع 

وحدت 

اسالمي 

ضلع 

شمال 

 غرب
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
ن  

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

سال
برنامه 

 
ی

جار
 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
طول زما

 

ن 
ب پروژه تا پایا

صو
اعتبار م

ل
سال قب

 

ل 
سا

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
جار

 

سال 
ن 

ی تا پایا
هزینه قطع

ل
قب

 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

مسجد حضرت 

 وليعصر)عج(

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

8 8 1  473138917 413138917 48434458 188944389 48434458 188 

ي و 
گ دین

ش فرهن
گستر

ي
مل

 

خيابان 

وليعصر 

ضلع 

جنوبي 

پارک 

 دانشجو

توسعه و تجهيز 

سراي محله، هالل 

 احمر

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

1 1 8 1 13888888 8 18437141 8 8588793 81 

ي
ي اجتماع

ب مشارکتها
جل

خيابان  

 شهيد

مرادي 

خيابان 

شهيد 

اسکندري 

جنب 

آتش 

 نشاني

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 آگاهي

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

188 1 8 1 18888888 8 4311478 8 1519849 44 

ي 
ب مشارکتها

جل

ي
اجتماع

 

 

احداث روگذر و 

زیرگذر عابر پياده، 

احداث پل عابر 

پياده مکانيزه 

 -تقاطع اسکندري

 امام خميني)ره(

منطقه 
11

ي 
امور شهر

 

188 1 8 1 18888888 8 18888888 8 8541471 85 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

خيابان 

امام 

خميني 

تقاطع 

 اسکندري

احداث و توسعه 

فضاي سبز در 

 اراضي انبار نفت

منطقه 
11

ي 
امور شهر

 

57 8 8 8 78888888 8 41984945 8 41984945 188 

ي و 
ي سبز شهر

ضا
توسعه ف

ي
پيراشهر

 

خيابان 

شيخ 

حمدي م

نرسيده به 

ميدان 

بهداري 

ضلع 

 جنوب

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

تکميل و تجهيز 

خوابگاه ورزشگاه 

 شهداي هفتم تير

منطقه 
14

 

ي
اجتماع

 

48 1 8 8 48888888 3888888 58888888 3888888 48181437 91 

 

خيابان 

فياض 

 بخش

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

 جزایري

منطقه 
14

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 48888888 13888888 7588888 3888888 4937133 93 

 

خيابان 

مولوي 

بازار حاج 

 قاسم

احداث و تجهيز 

ها، راهپياده

سازي راهپياده

 سطح منطقه

منطقه 
14

 

عمران
 

188 1 8 1 38888888 8 38888888 8 19574493 99 

 

خيابان 

کوشک 

 _مصري 

خيابان 

ناصر 

 _خسرو 

 کوچه دارو

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص 

 شهر، بازار تهران

منطقه 
14

 

عمران
 

51 8 8 8 4548888888 443888888 148888888 443888888 111433133 95 

 

 بازار تهران
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
ن  

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، احداث و 

تکميل مجتمع 

تفریحي و 

فرهنگي 

 کودکان بهمن

منطقه 
15

 

ي
اجتماع

 

71 1 8 1 48888888 8 48888888 8 14888555 88 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

خيابان سي 

متري نيروي 

جنب  -هوایي 

پارک پيروزي 

خيابان  -

 -شي خ

مجتمع 

تفریحي و 

فرهنگي 

 کودکان بهمن

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، 

 کالهدوز

منطقه 
15

 

ک
ترافي

 

93 1 8 1 17888888 8 17888888 8 13735189 51 

توسعه پایانه ها
 

اتوبان یاسيني 

جنب متروي  -

 کالهدوز

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

 خيابان پيروزي

منطقه 
15

 

عمران
 

91 1 8 1 498711311 94441843 183888888 98314143 188774831 94 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

 خيابان پيروزي

توسعه و تجهيز 

فضاهاي 

ورزشي، احداث 

 زورخانه آالله

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

8 8 1 
 

58417888 17833955 58448888 17833955 58187313 188 

ي
ش شهروند

ورز
 

خيابان عجب 

 گل تقاطع

 عابدیني

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

 مسجد معمار

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 11483453 57483453 1888888 41515941 5488531 98 

گ 
ش فرهن

گستر

ي
ي و مل

دین
 

خيابان زینتي 

افخم ميدان 

 باغچه بيدي

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

مسجد آدینه 

)معوض طرح 

بزرگراه امام 

 علي)ع((

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

8 8 
  

13888888 8 1388888 8 8 8 

بزرگراه امام  

 علي )ع(

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، سالن 

چندمنظوره 

 ایثارگران

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 188144154 93144154 18488888 93144154 8713488 85 

ي
ش شهروند

ورز
 

خيابان تاجري 

د خيابان شهي

 جعفري

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 غدیر

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

8 8 1 
 

14351138 18417888 53119484 17833955 53119484 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

بزرگراه امام 

علي )ع( تقاطع 

 اهلل دادي

توسعه و تجهيز 

سراي محله 

 نيکنام

منطقه 
11

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 54149581 47149581 1888888 14589788 4119441 35 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

خيابان زینتي 

افخم ميدان 

باغچه بيدي 

جنب مسجد 

 معمار
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی
ت فیزیک

شرف
پی

 
ن 

لتا پایا
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
طول زما

 

ن 
ب پروژه تا پایا

صو
اعتبار م

ل
سال قب

 

ل 
سا

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
جار

 

سال 
ن 

ی تا پایا
هزینه قطع

ل
قب

 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

و تجهيز  توسعه

فضاهاي ورزشي، 

 باباخاني

منطقه 
13

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 48438948 11438948 18888888 11438948 18888888 188 

 

خ خاوران ، خ 

ذوالفقاري، خ 

 شياسي آراني

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 مسعودیه

منطقه 
13

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 11187418 9187418 3888888 9187418 5745183 71 

 

مسعودیه 

مسگرآباد ، خ 

کلهر جنب 

بيمارستان 

بيماریهاي 

 خاص

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

استخر و سوناي 

 خاورشهر

منطقه 
13

 

ي
اجتماع

 

88 1 8 1 17499955 7499955 14188888 7499955 14551518 188 

 

خاورشهر،فاز 

دو،جنب 

مصلي نماز 

جمعه 

 خاورشهر

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

و سوناي استخر 

 قيامدشت

منطقه 
13

 

ي
اجتماع

 

188 1 8 1 57158844 44158844 14188888 44158844 13138888 91 

ي
ش شهروند

ورز
قيامدشت  

،ابتداي بلوار 

امام خميني 

،جنب سوله 

 ورزشي الزهرا

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 ابوذر

منطقه 
13

 

ي
اجتماع

 

188 1 8 1 11984493 9984493 9888888 9984493 3145354 48 

 

بلوار ابوذر ، 

 4و3بين پل 

خ هاني نبش 

 کوچه شاهد

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

سوله ورزشي 

 مادر

منطقه 
14

 

ي
اجتماع

 

8 8 1 
 

31813731 14813711 14813711 11191587 14813711 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

باغ آذري خ  

مرسلي پشت 

 مترو خزانه

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

ر هنري، تاال

شهيد آویني 

فرهنگسراي 

 بهمن

منطقه 
14

 

عمران
 

8 8 8 
 

94888888 84888888 11837178 83314747 11775343 188 

 

خ دشت 

آزادگان 

جنوبي 

فرهنگسراي 

بهمن تاالر 

 شهيد آویني

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

دیوار حایل 

اتصال خيابان 

همداني به 

 حسين نفتي

منطقه 
14

 

عمران
 

8 8 8 
 

3888888 8 3888888 8 3888888 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

خ همداني و 

گود حسين 

 نفتي

احداث و توسعه 

تقاطع 

غيرهمسطح، 

 زیرگذر جوادیه

منطقه 
14

 

عمران
 

8 8 8 
 

18888888 8 41488888 8 41488888 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

 جوادیه
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
ن  

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

اعتبار
 

ب پروژه در 
صو

م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 زمزم

منطقه 
17

 

ي
اجتماع

 

8 8 8 
 

33888888 8 58987771 8 58953384 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 -4ناحيه 

خ -ممحله زمز

انتهاي -زمزم

 خ فيروزي

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

 هنري، زهتابي

منطقه 
17

 

ي
اجتماع

 

188 1 8 1 58888888 4888888 57888395 4888888 57794731 188 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

محله 

-زهتابي

خيابان شهيد 

-طاهري

خيابان 

 -طباطبایي

روبروي 

بوستان 

 نسترن

احداث و تجهيز 

ها، خ راهپياده

آباد و تیاف

فرعيهاي 

 الملکامين

منطقه 
17

 

عمران
 

188 1 8 1 18888888 8 19598888 8 19588188 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
خ -1ناحيه 

یافت آباد و 

 امين الملک

احداث بوستان 

 عترت

منطقه 
17

 

عمران
 

188 1 8 1 15888888 8 8 8 8 #DIV/8! 

ي و 
ي سبز شهر

ضا
توسعه ف

ي
پيراشهر

 

 -4ناحيه

محله 

-صفناردو

انتهاي کوچه 

ضلع -مهدي

جنوب 

 بوستان قرآن

احداث و 

بهسازي 

هاي اصلي شبکه

هدایت و 

آوري آبهاي جمع

سطحي، کانال 

جایگزین واقع 

در رفوژ مياني 

بزرگراه جوانه 

 )شهيد چراغي(

منطقه 
17

 

عمران
 

54 8 8 8 14888888 8 14888888 8 14888888 188 
ي

ي سطح
ي آبها

جمع آور
 

 بزرگراه جوانه

)شهيد 

 چراغي(

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه 

فرهنگي ورزشي 

 محله صادقيه

منطقه 
18

 

ي
اجتماع

 

38 1 8 8 119919794 15371447 18587785 15371447 11398857 45 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

خيابان وثوقي  

 13،نبش 

 متري اول

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث مجموعه 

-فرهنگي

فریحي ت-ورزشي

 گلدسته

منطقه 
18

 

ي
اجتماع

 

41 8 8 8 18888888 8 11815898 8 15374455 97 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

شهرک 

 -گلدسته

خيابان 

 سالمت

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

زاده توسعه امام

-زید )زائرسرا

سالن اجتماعات 

 سازي(و محوطه

منطقه 
18

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 37194748 57194748 13888888 57194748 15143731 98 

ي
ي و مل

گ دین
ش فرهن

گستر
 

بزرگراه آیت 

-اهلل سعيدي

بعد از 

ساختمان 

مرکزي 

شهرداري 

-18منطقه

نبش خيابان 

 پژاند
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
 

پ
ل

ی ک
ت فیزیک

شرف
ی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ت مورد انتظار 
شرف

پی

ی
سال جار

در برنامه 
 

ل 
ب ک

صو
اعتبار م

ن 
پروژه در طول زما

پروژه
 

ب پروژه 
صو

اعتبار م

ل
سال قب

ن 
تا پایا

ب پروژه  
صو

اعتبار م

ی
سال جار

در 
 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ج
ی

ار
 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، احداث 

 موزه شهدا

منطقه 
18

 

ي
اجتماع

 

79 1 8 8 11888888 5843494 9888888 5843494 7178743 85 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

خيابان دانش  

خيابان  -آموز

 گلي

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 وليعصر جنوبي

منطقه 
18

 

ا
ي

جتماع
 

51 8 8 8 41888888 4481848 4841948 4481848 4419949 97 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

خيابان شهيد  

ميرزایي 

)سپيده 

جنوبي(،داخل 

محوطه خانه 

 جوان

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

احداث سراي 

درمانگاه -محله

)ميدان  5ناحيه 

 باقري(

منطقه 
18

 

ي
اجتماع

 

9 8 8 8 484888888 4873738 13888888 4873738 3551744 54 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

یافت آباد، 

 ميدان باقري

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، 

 آباداسماعيل

منطقه 
18

 

ک
ترافي

 

11 8 8 8 18888888 8 9841398 8 8771398 97 

توسعه پایانه ها
بزرگراه آیت  

-اهلل سعيدي

جنب ایستگاه 

-(5مترو)خط

 آباداسماعيل 

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

ـ طراحي تملک

 53و احداث 

متري 

آباد ابراهيم

 )شهيد مهتدي(

منطقه 
18

 

عمران
 

188 1 1 8 97353841 71114818 48177149 71114818 47971411 99 

ي عبور و مرور
روان ساز

از ابتداي  

چهارراه قهوه 

خانه،تا 

چهارراه 

ابوسعيدواقع 

 3در ناحيه

و توسعه  احداث

معابر 

غيربزرگراهي، 

 13خيابان 

متري بهار و 

زیرگذر اکبر 

 حسيني

منطقه 
18

 

عمران
 

58 8 8 8 537871717 13987888 78755881 13987888 78751497 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

از ابتداي بلوار 

معلم تا 

انتهاي 

خيابان شهيد 

 عمراني

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

صال ادامه ات

خيابان الزهرا به 

بزرگراه شهيد 

 بروجردي

منطقه 
18

 

عمران
 

188 1 8 1 7888888 8 7888888 8 4994948 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

بلوار  

معلم،بزرگراه 

متري  74

سعيد 

آباد)شهيد 

 بروجردي(

احداث، توسعه و 

بهسازي 

ها، بزرگراه

 74بزرگراه 

متري سعيدآباد 

)شهيد 

 بروجردي(

منطقه 
18

 

عمران
 

15 8 8 8 4894387414 118891791 49743848 118891791 49745781 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

بلوار بهار تا 

 آزادگان

احداث، توسعه و 

بهسازي 

ها، بزرگراه

بزرگراه 

 آیت...سعيدي

منطقه 
18

 

عمران
 

74 1 1 8 584537881 141485488 18888888 141485488 17987889 188 

ي عبو
روان ساز

ر و 

مرور
 

حد فاصل 

فتح تا 

بزرگراه 

 آزادگان
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

س
برنامه 

ی
ال جار

 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

ب پروژه تا  
صو

اعتبار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

احداث 

هاي ساختمان

پليس راهور، 

 یاسر

منطقه 
18

 

ک
ترافي

 

94 1 1 
 

38114875 53414875 11888888 53414875 14994377 88 

گ 
ترویج فرهن

ک
ترافي

خيابان یاسر  

،روبه روي 

 بوستان قائم

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، خليج 

 فارس

منطقه 
18

ي 
امور شهر

 

35 8 8 8 544131983 95414359 39997841 95414359 34188871 91 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي و پيراشهر
شهر

 ي

بستر مسيل 

رودخانه 

کن،از تقاطع 

بزرگراه فتح 

لغایت بزرگراه 

 آزادگان

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

استادیوم شهيد 

 کاظمي

منطقه 
19

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 411881893 131881893 183413888 135855441 183411999 188 

ي
ش شهروند

ورز
 

اتوبان 

آزادگان شرق 

بعد از تقاطع 

 شهيد کاظمي

عه و تجهيز توس

سراي محله، 

 دولتخواه

منطقه 
19

 

ي
اجتماع

 

74 1 1 1 44491888 18491888 18888888 9884839 8399841 84 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

خ شقایق  

تقاطع خ 

 دولتخواه

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 شهيد کاظمي

منطقه 
19

 

ي
اجتماع

 

54 1 8 1 388888888 18888888 13888888 18888888 11141744 94 

ي 
ب مشارکتها

جل

ي
اجتماع

 

 

احداث 

هاي پارک

آموزش ترافيک، 

شهرک ترافيک 

 19منطقه 

منطقه 
19

 

ک
ترافي

 

188 1 8 1 41993177 11993877 18888888 11993877 9944431 188 
گ 

ترویج فرهن

ک
ترافي

خ شقایق  

تقاطع اتوبان 

 کاظمي

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، شقایق 

و آزادگان 

 ()ایرانيان

منطقه 
19

ي 
امور شهر

 

18 8 8 8 184889584 54889584 78888888 54889584 49991438 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

 خ شقایق

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

استخر 

سرپوشيده 

 شهيد مدرس

منطقه 
48

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 54413859 43113859 18374188 43113859 5813483 54 

ش شهرو
ورز

ي
ند

ميدان  

فرمانداري 

جنب 

ورزشگاه 

 مدرس

کمک به ساخت 

و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، 

 مسجد ساجدین

منطقه 
48

 

ي
اجتماع

 

88 1 1 8 48413859 54413859 11498888 54345859 11335458 99 

گ 
ش فرهن

گستر

ي
ي و مل

دین
 

شهرري خ 

سرگرد 

محمدي 

جنب بانک 

 ملي

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، برج 

 رلطغ

منطقه 
48

 

ي
اجتماع

 

48 1 8 1 384581888 448581748 155447488 448581748 147595818 93 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

خيابان ابن  

بابویه خيابان 

شهيد 

ميرعابدیني 

جنب برج 

 طغرل
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
ن  

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
طول زما

 

ن 
ب پروژه تا پایا

صو
اعتبار م

ل
سال قب

 

ل 
سا

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
جار

 

سال 
ن 

ی تا پایا
هزینه قطع

ل
قب

 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه و 

تجهيز سراي 

 محله، بهشتي

منطقه 
48

 

ي
اجتماع

 

89 1 1 8 48885855 18885855 4588888 18885855 515374 3 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

بهشتي 

انتهاي 

خيابان 

فردوسي 

غربي جنب 

 بوستان معلم

توسعه و 

تجهيز سراي 

، محله

 آبادعباس

منطقه 
48

 

ي
اجتماع

 

88 1 8 1 44718188 9718188 8811714 9718188 4488885 84 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

جاده ورامين  

عباس آباد 

خيابان امام 

خميني )ره( 

جنب خانه 

مشق عباس 

 آباد

احداث، توسعه 

و بهسازي 

ها، بزرگراه

بزرگراه امام 

 علي)ع(

منطقه 
48

 

عمران
 

188 1 1 8 448448175 148448175 95147595 148448175 95147595 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

انتهاي اتوبان 

شهيد 

کریمي تا 

اتوبان 

هاشمي نژاد 

 )صالح آباد (

توسعه و 

تجهيز فضاهاي 

ورزشي، سوله 

ورزشي براي 

هاي رشته

 توپي

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

13 8 8 8 19388888 9388888 18888888 4149159 9188414 94 

ي
ش شهروند

ورز
 

جاده 

مخصوص 

شهرک 

 دانشگاه

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و 

هنري، 

فرهنگسراي 

 تهرانسر

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

188 1 8 1 31588888 14588888 11774711 8381839 11774711 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

جاده 

مخصوص 

کرج  -تهران

ابتداي بلوار -

اصلي 

 تهرانسر

توسعه و 

تجهيز سراي 

هرانسر محله، ت

 شمالي

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

59 8 8 8 15314893 5314893 11488888 5314893 8838814 49 
توسعه 

ي 
ضاها

ف

ي
فرهنگ

ميدان اصلي  

تهرانسر 

جنب پارک 

 نرگس

توسعه و 

تجهيز سراي 

 محله، استقالل

منطقه 

41
اجتماع 

 93 531718 495344 574918 788888 18788888 1 8 1 188 ي

توسعه 

ي 
ضاها

ف

فرهنگ
 ي

 

توسعه و 

تجهيز سراي 

محله، چيتگر 

 شمالي

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

43 1 1 8 14388888 3388888 8488888 1899184 4493475 75 

توسعه 

ي 
ضاها

ف

ي
فرهنگ

خيابان جهاد  

نبش قدس 

15 

توسعه و 

تجهيز سراي 

 محله، وردآورد

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

48 1 8 8 13888888 3888888 11488888 5311414 18811749 95 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

شهرک ورد 

آورد خيابان 

طالقاني 

روبروي گلزار 

شهداي ورد 

 آورد

توسعه و 

تجهيز سراي 

 محله، غزالي

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

11 8 8 8 14888888 4888888 18888888 1448154 7179548 74 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

جاده 

مخصوص 

کرج 

 33خيابان 

ضلع غربي 

شهرک 

سينمایي 

 غزالي
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

سال 
ن 

ی تا پایا
ت فیزیک

شرف
پی

ل
قب

 

ت مورد انتظار در برنامه 
شرف

پی

ی
سال جار

 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

طول زم
ن پروژه

ا
 

ن 
ب پروژه تا پایا

صو
اعتبار م

ل
سال قب

 

ل 
سا

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
جار

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

توسعه و 

تجهيز سراي 

محله، 

 فرهنگيان

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

59 8 8 8 14888888 4888888 14984943 1114887 11381493 89 

ي
ي فرهنگ

ضاها
توسعه ف

 

شهرک 

آزادي 

شهرک 

فرهنگيان 

خيابان 

وليعصر 

جنب تره 

بار 

شهرک 

 فرهنگيان

توسعه و 

تجهيز سراي 

محله، محله 

 دریا

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

73 1 8 8 14489184 5489184 18488888 5595841 18488888 188 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

خيابان 

یاس بلوار 

صدف 

 خيابان

11 

توسعه و 

تجهيز سراي 

 17محله، 

)شهرک 

 شهرداري (

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

188 1 8 1 11488888 1488888 8 8 8 #DIV/8! 

ي 
ضاها

توسعه ف

ي
فرهنگ

 

 

توسعه و 

تجهيز سراي 

 5محله، 

)تهرانسر 

 شرقي(

منطقه 
41

 

ي
اجتماع

 

45 1 8 8 14131974 4131974 11188888 4131974 7151548 43 

ي ف
ضاها

توسعه ف
ي

رهنگ
 

تهرانسر 

بلوار گلها 

بلوار یاس 

خيابان 

بنفشه 

جنب 

ميدان 

ميوه تره 

 بار

احداث و 

توسعه 

تقاطع 

غيرهمسطح، 

ـ بزرگراه فتح

 ایران خودرو

منطقه 
41

 

عمران
 

74 1 8 8 71437574 51437574 44511584 51437574 44438197 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

بزرگراه 

فتح بلوار 

ایران 

 خودرو

داث و اح

توسعه 

تقاطع 

غيرهمسطح، 

ـ بزرگراه فتح

 گلها

منطقه 
41

 

عمران
 

188 1 8 1 111888948 11888948 1474814 11888948 414888 18 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

بزرگراه 

 -فتح 

 گلها

احداث و 

توسعه 

تقاطع 

غيرهمسطح، 

ـ لشگري

 ایران خودرو

منطقه 
41

 

عمران
 

74 1 1 8 74894188 4894188 145474599 1384845 145474598 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

بزرگراه 

شهيد 

لشگري 

بلوار ایران 

 خودرو

احداث و 

توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

ـ قوري چاي

 1فاز

منطقه 
41

ي 
امور شهر

 

188 1 1 8 13888888 8 48538419 8 48484191 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

جنب 

شهرک 

 غزالي
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22شاخص مناطق  پروژه های

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

 

اعتب
ب پروژه تا 

صو
ار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

احداث و توسعه 

بوستان و 

ـ تفرجگاه، لتمان

 1فاز

منطقه 
41

ي 
امور شهر

 

188 1 8 1 13888888 8 59888888 8 57395488 94 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

جاده 

مخصوص 

خيابان 

 ساسان

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، فتح 

 1فاز 

منطقه 
41

ي 
امور شهر

 

188 1 1 8 13888888 8 41888888 8 19831853 85 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

بلوار کرمان 

 خودرو

احداث و 

بهسازي 

هاي اصلي شبکه

هدایت و 

آوري آبهاي جمع

ـ سطحي، گلها

ـ بزرگراه یاس

 فتح

منطقه 
41

 

عمران
 

188 1 1 8 38888888 11883794 7741184 11333794 4593131 84 

ي
ي سطح

ي آبها
جمع آور

 

بلوار گلها حد 

فاصل یاس 

 بزرگراه فتح

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

زورخانه 

 جوانمردان

منطقه 
44

 

ي
اجتماع

 

87 1 1 8 11994458 45517558 14384588 45517558 13744588 93 

ي
ش شهروند

ورز
 

شهرک 

چشمه کنار 

ایستگاه پمپ 

 گاز

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي 

 5محله 

منطقه 
44

 

ي
اجتماع

 

34 1 8 1 48888888 8 1888888 8 1888888 188 

ي
ش شهروند

ورز
 

 5محله 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي 

 1محله 

منطقه 
44

 

ي
اجتماع

 

45 1 8 1 18475898 8 14113771 8 11874898 94 

ي
ش شهروند

ورز
 

 1محله 

توسعه و تجهيز 

و  1سراي محله، 

 7و  4

منطقه 
44

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 139587879 95587879 88988348 95587879 88881393 188 

ي
ي اجتماع

ب مشارکتها
جل

 

: 1سراي محله 

خيابان کوهک 

بلوار علوم و 

فنون کنار سوله 

مدیریت بحران 

ي محله سرا -

: بزرگراه 4

شهيد خرازي 

شهرک نمونه 

سراي  -سپاه 

: شهرک 7محله 

شهيد باقري 

شمال بوستان 

 پونه

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 شریف

منطقه 
44

 

ي
اجتماع

 

188 1 1 8 11938513 8 8774413 51938513 7974731 91 

ي 
ب مشارکتها

جل

ي
اجتماع

 

خيابان  5ناحيه 

بوستان، خيابان 

 تهران
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22های شاخص مناطق پروژه 
ن پروژه

عنوا
 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا 
ت فیزیک

شرف
پی

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ت مورد انتظار در 
شرف

پی

ی
سال جار

برنامه 
 

ل پروژه 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
در طول زما

 

ا
ب پروژه تا 

صو
عتبار م

ل
ل قب

سا
ن 

پایا
 

ب پروژه در 
صو

اعتبار م

ی
سال جار

 

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع

ل
سال قب

 

سال 
ی در 

هزینه قطع

ی
جار

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

 13خيابان 

متري ارغوان و 

تکميل معابر 

 5تا  1محالت 

منطقه 
44

 

عمران
 

44 8 8 8 95385478 4785478 3888888 48785478 3888888 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

 

انتهاي بلوار 

 امير کبير

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

تعاوني مسکن 

 وردآورد

منطقه 
44

 

عمران
 

44 1 8 8 17477871 8 7488888 45877871 7488888 188 

ي عبور و 
روان ساز

مرور
 

 5ناحيه 

شمال 

مترو  ایستگاه

 وردآورد

احداث و توسعه 

معابر 

غيربزرگراهي، 

تعاوني مسکن 

هکتاري و  118

تکميل معابر 

 7و  4محالت 

منطقه 
44

 

عمران
 

48 1 8 8 185491118 47475118 19311451 47475118 19311451 188 

ي عبور و مرور
روان ساز

متري  58 

شمال همت 

حدفاصل 

شهرک شهيد 

باقري تا ادامه 

 بلوار ارغوان

احداث و تجهيز 

روها، پياده

سازي راهپياده

اطراف دریاچه 

 چيتگر

منطقه 
44

 

عمران
 

98 1 8 1 4488888888 538888888 548888888 518541457 533883588 99 

ت 
ي و اوقا

گردشگر

ت
فراغ

 

ضلع شمال 

بوستان 

جنگلي 

 چيتگر

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

بوستان رشد 

 5)همت( فاز 

منطقه 
44

 

امو
ي

ر شهر
 

71 1 1 8 53778188 48778188 1997919 48778188 1997919 188 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

ضلع جنوب 

بزرگراه شهيد 

خرازي 

 حدفاصل

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

شهروند 

 )آزادگان(

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

188 1 1 8 43411877 48411877 1433187 48411877 933187 38 

گرد
ت 

ي و اوقا
شگر

ت
فراغ

 

 ناحيه یک

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، مسيل 

 کن

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

88 1 1 8 1791183418 489949447 138545114 489949447 134314943 99 

ت 
ي و اوقا

گردشگر

ت
فراغ

بستر و  

حاشيه غربي 

 رود دره کن

احداث و توسعه 

بوستان و 

تفرجگاه، 

 کوهستاني البرز

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

188 1 1 8 714774144 585111184 79798388 585111184 79181854 99 

ت 
ي و اوقا

گردشگر

ت
فراغ

 

محدوده 

شمال بزرگراه 

شهيد خرازي 

غرب بوستان 

جنگلي لتمال 

 کن

احداث و توسعه 

بوستان و 

 تفرجگاه، شریف

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

89 1 1 8 11451535 4451535 1818889 4451535 5918889 98 

ي سبز 
ضا

توسعه ف

ي
ي و پيراشهر

شهر
 

بلوار  5ناحيه 

اردستاني 

ضلع شمال 

 ميدان دانش
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 )مبالغ به هزار ریال(22 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ی
صل

ی ا
سازمان

واحد 
ی 

ی فرع
سازمان

واحد 
ل 

ی ک
ت فیزیک

شرف
پی

ل 
ی ک

ت برنامه ا
شرف

پی
 

ی تا پای
ت فیزیک

شرف
پی

ل
سال قب

ن 
ا

 

ی
ل جار

سا
ت مورد انتظار در برنامه 

شرف
پی

ن پروژه 
ل پروژه در طول زما

ب ک
صو

اعتبار م
 

ل
سال قب

ن 
ب پروژه تا پایا

صو
اعتبار م

 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

ی
ی قطع

ت ریال
شرف

پی
 

نوع پروژه
س پروژه 

آدر
 

ه احداث و توسع

بوستان و 

 تفرجگاه، ایثار

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

188 1 1 8 14189919 11189919 1144837 11189919 1144837 188 

ي
ي و پيراشهر

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف
 

 1ناحيه 

احداث و توسعه 

فضاي سبز 

معابر شهري، 

متري  13

شهرداري فاز 

 شرقي

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

11 8 8 8 15935881 18935881 1998418 18935881 1998418 188 

ي
ي و پيراشهر

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف
 

آزادشهر ضلع 

شمال ميدان 

 ميوه و تره بار

احداث و توسعه 

فضاي سبز 

معابر شهري، 

احداث و توسعه 

فضاي سبز 

معابر شهري 

فضاي سبز بدنه 

 همت آزادگان

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

41 1 8 8 84991181 54991181 44834874 54991181 41945415 99 

ي
ي و پيراشهر

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف
 

محدوده 

تقاطع بزرگراه 

 همت آزادگان

احداث و توسعه 

فضاي سبز 

معابر شهري، 

اتوبان شهيد 

 خرازي

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

37 1 8 8 14411144 8 8788851 14411144 8788851 188 

ي
ي و پيراشهر

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف
 

حاشيه 

بزرگراه شهيد 

 خرازي

توسعه  احداث و

فضاي سبز 

معابر شهري، 

 پارک چيتگر

منطقه 
44

ي 
امور شهر

 

188 1 8 1 98599181 8 98599181 8 98599181 188 

ي
ي و پيراشهر

ي سبز شهر
ضا

توسعه ف
 

بوستان 

جنگلي 

 چيتگر
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 ها امور نهادها ، سازمان یریگیاداره کل پ

 
 

 23-22 آمار کلی اداره کل پیگیری امور نهادها ، سازمان ها در سالهای

 نهاد یا سازمان اجرایی

 درصد تغییر 22سال  23سال

 برآورد متراژ )مترمربع(
 برآورد ریالي

 )ميليون ریال(

برآورد متراژ 

 )مترمربع(

 برآورد ریالي

 )ميليون ریال(
 برآورد متراژ 

برآورد 

 ریالي

 84- 89- 199988 51951 1175179 514143 بنياد شهيد

 11 38 1148744 95494 1483388 44597 بنياد مستضعفان

 - 447198 17948 خرداد13بنياد 
 

- -188 

 14- 393 551149 455334 388834 55388 کميته امداد

 - 1488888 44888 آستان قدس
 

- -188 

 8 73- 1734181 98751 1731794 534457 ستاد اجرایي

 4 51- 344845 54818 354553 35534 اوقاف

 18 14- 1119888 151388 1818418 448179 آجا

 91- 99- 11488 441 198185 74148 سپاه

 موارد متفرقه
 1358418 عرصه )مترمربع(

1338747 15497774 199545 443137 -87 -93 
 14317 اعيان)مترمربع(

 ودجا
 147133 عرصه )مترمربع(

175791 883418 41948 984114 -84 4 
 4454 اعيان)مترمربع(

 و پرورشآموزش 
 4488 عرصه )مترمربع(

5881 78849 44118 375848 1914 789 
 881 اعيان)مترمربع(

 ناجا
 43381 عرصه )مترمربع(

43771 493753 41817 133593 -1 -17 
 478 اعيان)مترمربع(

 جمع
 4953773 عرصه )مترمربع(

4934879 45441481 954735 7441894 -48 -48 
 48581 بع(اعيان)مترمر

 

 23-22آزاد سازی اراضی واقع در طرح سال های 

 22سال 23سال  شرح
 درصد تغییر

 22-23 

 -48 954735 4951119 مساحت

 -48 7441891887888 45441481844885 ارزش تقریبي ریالي

 -54 5194931888888 3141788888888 ارزش ریالي اسناد انتقال یافته به نام شهرداري

 - قابل استعالم از سازمان امالک 7417934513443 خت به مالکانپردا

 -94 5771744158141 17359493174414 تهاتر با مطالبات شهرداري بابت صدور پروانه یا عوارض
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 سازمان عمرانی مناطق  شهرداری تهران

 

 

 22قراردادهای منعقد شده سازمان در سال 

 )میلیاردریال(مبلغ قرارداد تعداد رده درخواست کننده

 4484 583 گانه 44مناطق 

 1787 49 سایر سازمانها

 5518 38 سازمان مستقيم سازمان عمران

 7781 174 مجموع

 

 22در سال  مناطقتعداد قراردادهای منعقد شده با 

 مبلغ قرارداد)میلیاردریال( تعداد مناطق

1 44 44 

4 18 47 

5 98 131 

1 47 473 

3 111 143 

4 7 111 

7 48 499 

8 11 81 

9 1 18 

18 
  

11 1 3 

14 11 131 

15 1 1 

11 19 144 

13 58 111 

14 3 17 

17 14 184 

18 1 49 

19 3 44 

48 59 441 

41 3 139 

44 14 149 

 4487 148 جمع مناطق
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 22ر سالتعداد قراردادهای منعقد شده با سازمان ها و شرکت های تابعه در معاونت ها شهرداری  د

 مبلغ قرارداد)میلیاردریال( تعداد معاونت

 1378 41 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 5.1 1 معاونت امور مناطق

 144 1 معاونت خدمات شهري

 1787.1 49 جمع

 تعداد قراردادهای منعقد شده با مناطق از ابتدای سازمان

 مبلغ قرارداد)میلیاردریال( تعداد سال

88 1543 5141 

89 1849 4933 

98 1413 3898 

91 758 5473 

94 583 4484 

 41353 3344 جمع

 تعداد قراردادهای منعقد شده با سازمان هااز ابتدای سازمان

 مبلغ قرارداد)میلیاردریال( تعداد سال

88 9 185 

89 58 144 

98 54 419 

91 54 415 

94 49 1787 

 5411 118 جمع

 انی در سالهای مختلفقراردادهای مستقیم سازمان عمر

 مبلغ قرارداد)میلیاردریال( تعداد سال

88 51 111 

89 188 1144 

98 94 5183 

91 111 1881 

94 38 5511 

 
187 18481 

 22پروژه های اتمام یافته  سازمان عمرانی در سال 

 توضیحات پروژه منطقه

 احداث آتش نشاني تهرانپارس 1
 

 در حال رفع نقص اطهاراحداث مجتمع فرهنگي ائمه  1 1

 احداث ایستگاه آتش نشاني ميعاد 3
 

 احداث فاز او مجموعه ورزشي دانشکده دامپزشکي 4
 

 احداث پارک مينياتور 8
 

 طر توسعه مجلس شوراي اسالمي 14
 

 در حال رفع نقص احداث مسجد قدس 13

 در حال رفع نقص احداث ورزشگاه کاظمي 19

 ي حرماحداث سرویسهاي بهداشت 19
 

 احداث آتش نشاني تهرانسر 41
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 22ه های جاری سازمان عمرانی در سال ژپرو

 پروژه منطقه

 احداث مسجد الرضاي دیباجي 1

 احداث مسجد ابوالقاسم 5

 حداث مسجد رسول اعظم 1

 احداث ساختمان دیوان عدالت اداري 3

 حداث مجموعه اداري ورزشي مهرآباد 9

 نشاني جيحون احداث ایستگاه آتش *18

 11احداث مجموعه فرهنگي مسجد وليعصر  11

 احداث مجموعه ورزشي خانه کشتي 11

 احداث ساختمان اداري تاکسيراني 11

 احداث مسجد رضوي 11

 احداث فاز اول پایانه جدید شرق 15

 احداث ایستگاه آتش نشاني هاشم آباد 13

 احداث مسجد سيدالشهدا 17

 نگي، اداري و تجاري برج طغرلاحداث مجموعه فره 48

 احداث ایستگاه آتش نشاني لقمان حکيم 41

 احداث ایستگاه آتش نشاني وردآورد 44

 44احداث مسجد وليعصر  44

 

 22اطالعات پروؤه های مستقیم سازمان عمرانی  مناطق در سال 

 برآورد عنوان قرارداد منطقه

اعتبار 

سال 

22 

پیشرفت 

واقعی 

 22سهم 

پیشرفت 

نامه ای بر

سال 

 22سهم 

پیشرفت 

 کل

کارکرد 

 22سال 

کل 

 کارکرد
CPI SPI 

 8.8 8.5 44 14.7 93 48.4 41 3 47 مسجد الرضا 1

 8.4 8.4 11 8.1 44 19.5 11 8.9 4 مسجد ابوالقاسم 5

 1.4 8.5 9.9 9.4 97 48 84 4.4 14 مجتمع ائمه اطهار 1

 8.1 8.1 4.7 1.8 14 97 15 1 11 رسول اعظم 1

 8.3 8.4 47.5 13.5 13 37 48 4.5 143 یوان عدالت اداريد 3

 9 9 8.8 11 دامپزشکي 4
 

1 7.3 8.4 1 

 8.7 8.9 5.4 4.4 78 84 48 5.5 8.1 مجموعه مهرآباد 9

 8.9 4.1 7.1 8.1 97 13 15 4.8 18 خانه کشتي 11

 8.4 5.1 43.3 1.1 84 54 18 4 59 مسجد وليعصر 11

 8 8 8 4 مسجد رضوي 11
 

8 8 
  

 8 8 5 8 5 8 1.4 ساختمان تاکسيراني 11
  

 7.3 8 4 7.4 4 8 143 ترمينال شرق 15
 

8.8 

 8.9 8.1 4.1 1.8 98 58.3 54 4 7.1 مسجد قدس 13

 8.7 8.1 4.1 1.4 74 89.4 14 1 5 مسجد سيدالشهدا 17

 8.4 8.5 45.4 18 97 14.3 7 4 58 ورزشگاه کاظمي 19

 8.5 8.1 47.4 8.4 19 71 48 15.4 43 برج طغرل 48

 8.1 8.1 11.7 5.7 47 38.3 44 5 13 مسجد وليعصر 44

 (پيشرفت فيزیکي واقعي سال/ سهم سال)/ (صورت وضعيت سال/ اعتبار سال)*: شاخص کارایي هزینه: 

 (پيشرفت فيزیکي واقعي سال/ سهم سال)*: شاخص کارایي زمان: 
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 22در سال  مناطق اجتماعی و فرهنگی امورحجم فعالیتهای انجام شده در حوزه های 

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

ي
اجتماع

 و 
ي

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

ایثارگران
 

ق
مناط

 

پيگيري امور مراجعان ایثارگر و خانواده 

 مورد -شهداء 
5388 1417 1351 184 4493 1814 481 

 71 787 1835 84 151 438 1919 مورد -یثارگر پيگيري امور کارمندان ا

برگزاري مراسم و همایش جهت ایثارگران و 

 عدد -خانواده شهداء 
117 198 139 98 99 48 19 

 381 343 1489 571 1187 1938 41884958 عدد -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

هدایاي مراسم و همایش جهت ایثارگران و 

 عدد - خانواده شهداء
3351 4434 1148 541 4455 141 418 

 -مساعدت به خانواده شهداء و ایثارگران 

 ریال
48181888838 1515438483 838434814 188188885 154488497 1411193884 544188818 

 55 18 41 48 484 118 88 مورد -برگزاري یادواره شهدا 

 589 179 941 443 1815 1488 1448 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

برگزاري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و 

 مورد -علمي 
159 494 787 514 81 38 71 
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

و 
 

ی
فرهنگ

 -
 

ت
ادارا

 
امور

 
ن

ایثارگرا
 

ق
مناط

 

 -ر و خانواده شهداء پيگيري امور مراجعان ایثارگ

 مورد
7457 599 481 139 113 1193 1584 

 989 144 54 194 11 598 1488 مورد -پيگيري امور کارمندان ایثارگر 

برگزاري مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
19 588 4 17 111 13 115 

 9485187 841 1439 34884893 145 157 113 عدد -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

هدایاي مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
783 147 14 144 1547 345 1143 

 1813888884 985848884 141448814 585188814 419888888 3488888 348498883 ریال -مساعدت به خانواده شهداء و ایثارگران 

 191 58 578 18 13 533 51 وردم -برگزاري یادواره شهدا 

 1111 751 384 191 185 344 511 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 -برگزاري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و علمي 

 مورد
99 485 11 431 418 48 341 
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 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حو
 زه

امور
 

ی
اجتماع

و 
 

ی
فرهنگ

 -
 

ت
ادارا

 
امور

 
ن

ایثارگرا
 

ق
مناط

 

پيگيري امور مراجعان ایثارگر و خانواده 

 مورد -شهداء 
159 1115 134 4818 594 5439 144 1311 

 739 574 888 118 148 18 111 131 مورد -پيگيري امور کارمندان ایثارگر 

برگزاري مراسم و همایش جهت ایثارگران 

 عدد -ده شهداء و خانوا
418 91 48 141 44 489 44 144 

 914 1798 4453 514 1877 541 1885 1813 عدد -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

هدایاي مراسم و همایش جهت ایثارگران و 

 عدد -خانواده شهداء 
191 991 541 497 443 4188 1718 157 

 -مساعدت به خانواده شهداء و ایثارگران 

 یالر
414988881 5818819191 517798888 1844813881 185888884 14817488811 194885888 1475838553 

 14 18 414 11 189 15 18 185 مورد -برگزاري یادواره شهدا 

 954 945 4934 588 1154 588 485 775 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

یارتي و برگزاري اردو و بازدید تفریحي، ز

 مورد -علمي 
174 444 149 318 78 158 18 419 
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 درصدتغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

و 
 

ی
فرهنگ

 -
 

ت
ادارا

 
امور

 
ن

ایثارگرا
 

ق
مناط

 

 13 51898 47847 1115 مورد -پيگيري امور مراجعان ایثارگر و خانواده شهداء 

 49 18757 8499 188 مورد -پيگيري امور کارمندان ایثارگر 

 1 4495 4478 144 عدد -برگزاري مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده شهداء 

 81- 89451115 148849175 1871137 عدد -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

 188- 41334 34451184 1114 عدد -هدایاي مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده شهداء 

 31 33443518947 54791478793 4358414771 ریال -عدت به خانواده شهداء و ایثارگران مسا

 98 4415 1148 181 مورد -برگزاري یادواره شهدا 

 41 44514 17974 1814 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 8 3815 1431 449 مورد -برگزاري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و علمي 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

 و 
ی

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

ن
بانوا

 
ق

مناط
 

 44144 14545 87943 134444 57947 188548 34883 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 493 581 878 1591 1851 4141 394 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 -تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 تعداد
48419 17743 14891 31785 41931 8845 4159 

تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم 

 تعداد-بنيان خانواده
15977 8451 18471 48138 7158 4987 1944 

 1178 8573 11914 19193 14914 14471 7319 تعداد-تهيه و توزیع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 -جمع آوري بانک اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 نفر
1471 3488 7899 9718 4543 488 574 

 -اجراي برنامه هاي مشارکتي با دیگر حوزه هاي شهرداري

 برنامه
413 188 541 381 477 77 98 

زه هاي بيرون از اجراي برنامه هاي مشارکتي با حو

 برنامه -سازمان)شهرداري(
495 1184 4784 199 1885 31 34 

 384 988 1484 1491 999 1475 4858 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 149 334 714 1314 775 1154 514 تعداد-برگزاري کارگاهها و نمایشگاه هنري 

 1443 15834 48444 48448 13381 38791 14544 نفر-نريشرکت کنندگان در کارگاهها و نمایشگاههاي ه

 555 185 7779 794 1134 7387 848 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت مشارکتي 

 18175 43818 31878 87984 51115 115874 48877 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 4817 48893 57137 181884 74815 78358 14181 عدد -موزشي تهيه و توزیع بسته هاي فرهنگي و آ

 4434 3887 48141 59491 19551 18855 41717 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 518 173 989 815 154 358 585 مورد -برگزاري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و علمي 

 9499 7431 41417 39495 13743 48158 41173 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
878 4798 739 419 119 538 34 

-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 تعداد
718 1184 185 77 4878 879 18 

ندسازي شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانم

 نفر-اجتماعي بانوان 
57871 41859 3158 48113 14355 1179 1333 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
519 4817 155 485 4118 194 18 

پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي اجتماعي بانوان 

 تعداد-
1481 315 114 84 581 457 18 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمایه 

 نفر-هاي اجتماعي بانوان 
11471 49771 4848 8745 11988 1411 184 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري بانوان

 تعداد
554 4141 184 454 5478 134 88 

 14 353 185 184 177 4878 141 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر 

 نفر-پذیري بانوان 
1198 17488 4743 9318 15981 1555 1413 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
448 889 477 478 551 575 13 

اي اجتماعي پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبه

 تعداد-بانوان 
154 1953 1439 138 1811 117 15 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه تیفعال

حوزه
 

امور
 

ي
اجتماع

 و 
ي

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

بانوان
 

ق
مناط

 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
11341 48731 4383 18135 11941 5894 511 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي اسالمي

 تعداد-ایراني بانوان
113 4888 444 118 114 183 49 

ایراني -پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي اسالمي

 تعداد-بانوان 
391 4177 487 198 1858 44 15 

ترویج سبک  شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح

 نفر-ایراني بانوان -زندگي اسالمي
1943 13834 5991 1989 41884 4398 473 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج مهارتهاي مدیریت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان
14 5981 794 331 497 458 51 

پروژه طرح اجتماع محور ترویج مهارتهاي مدیریت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
18 1831 491 134 353 184 14 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترویج مهارتهاي 

 نفر-مدیریت اوقات فراغت بانوان 
888 53817 3881 8111 41417 5387 1553 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان خانواده

 تعداد
449 1715 1733 544 18858 571 134 

-ع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده پروژه طرح اجتما

 تعداد
1888 487 491 181 15434 481 19 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و 

 نفر-اعتالء بنيان خانواده 
18881 45873 5788 18198 47475 1848 4337 

 149 581 139 879 1834 1955 481 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 5338 5781 45544 19878 9517 14584 18577 نفر -شرکت کنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 15 41 949 14 188 45 41 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 331 1537 38788 3488 3419 5118 5188 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 111 417 819 194 944 741 397 تعداد -( کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان

 943 4581 41314 14881 7187 9884 4548 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 453 448 981 185 1958 114 394 تعداد-کانون بانوان عاشورایي 

 5417 4148 45835 14184 9183 11431 8977 نفر-کانون بانوان عاشورایي 

 414 547 1881 185 4118 1454 335 تعداد-ن بانوان قرآن پژوه کانو

 1898 4771 45113 18749 7917 7444 7455 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 448 448 879 198 4151 1847 314 تعداد-خوشنویس، عکاس، صنایع دستي( کانون بانوان هنرمند)

 4488 4759 9353 8977 4311 14498 1849 نفر-ي( کانون بانوان هنرمند)خوشنویس، عکاس، صنایع دست

 131 114 1891 314 4814 434 191 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 831 1411 9411 4911 7518 4884 5571 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 483 117 883 193 4444 415 341 تعداد-کانون بانوان نخبه

 977 1715 7117 3547 1184 7131 5395 نفر -کانون بانوان نخبه

 418 143 881 149 1743 184 373 تعداد-کانون حياباوران 

 1488 4413 18495 14437 7545 4199 3481 نفر-کانون حياباوران 

 493 537 818 189 4119 1443 958 تعداد -کانون همياران محبت

 4485 14174 11443 9514 11553 43175 8394 نفر -کانون همياران محبت

 543 14143 881 438 4415 778 414 تعداد-کانون دختران 

 5419 4174 11851 13344 9117 47474 18883 نفر-کانون دختران 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه تیفعال

ي 
ي و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ت امور بانوان مناط

ادارا
 

 148 194 345 593 4951 414 448 برنامه تعداد -تحکيم بنيان خانواده

 4791 1144 51881 11177 18159 41951 11488 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 587 119 141 475 895 5471 31 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 1995 1144 49573 41884 15434 44151 1599 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 145 318 378 137 784 484 388 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 115 111 5734 1188 1558 1994 113 نفر-مشاورین فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و حجاب

 1415 4144 11844 18313 1913 18933 1585 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 1419 4111 5171 3481 4373 4571 1937 تعداد-ویژه بانوان در طول سالبرگزاري مراسم و مناسبت هاي 

 15993 148143 184881 448513 55415 187791 84971 مخاطبين-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه بانوان در طول سال

 41 53 135 311 411 181 54 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 5183 3378 11114 48187 7118 13138 1839 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 4 483 118 411 11 44 8 تعداد-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

 188 198 9191 1558 137 4973 554 نفر-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

، روز ملي دختران برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(

 تعداد برنامه -ودهه کرامت
183 411 114 438 143 14 11 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه 

 نفر-کرامت
4484 4814 5488 11477 49471 1981 4418 

 9 53 448 48 54 14 43 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 788 4143 43738 1118 5518 7778 1115 فرن -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 1 51 155 988 18 8 18 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 183 4191 49838 1415 1487 5388 171 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 134 145 158 119 159 44 9 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 145 1117 17831 3978 1898 11443 381 نفر-اف و حجاب و .. برنامه هاي روز ملي عف

 113 48 144 184 454 1514 75 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 1383 739 43548 1134 5399 3148 4484 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 1 18 184 158 577 34 9 تعداد-جشني از جنس قرآن

 38 747 17114 1711 1344 14858 31 نفر-ني از جنس قرآنجش

 5 4 181 48 474 19 5 تعداد-ساله  9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 133 444 3753 1958 143 4845 481 نفر -ساله 9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 45 78 4319 798 197 389 189 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنویسي کوثر 

تعداد  -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر

 کارگاه
9 183 91 43 458 481 41 

-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر 

 نفر
133 1443 778 1448 4544 43 183 

 -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 نفر
1449 1339 371 4484 1314 49 3 

-کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختني ها  شرکت

 نفر
1315 9897 1551 1183 14147 181 497 

 -برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترین ها از دورریختني ها

 تعداد کارگاه
484 187 571 148 388 41 58 

شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي بهترین ها از 

 نفر -دورریختني ها
1183 9584 4418 1497 11171 889 147 
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 34349 11884 54348 51198 17988 41349 4891 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 1144 515 487 1151 588 184 534 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 -تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 تعداد
1531 18745 5478 9135 45398 5144 79497 

تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم 

 تعداد-بنيان خانواده
875 1194 918 4958 13887 4444 14144 

 11919 4448 41483 7471 1348 5178 485 تعداد-وضوع عفاف و حجابتهيه و توزیع محصوالت با م

جمع آوري بانک اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 نفر -
114 4411 377 4883 589 4344 1945 

 -اجراي برنامه هاي مشارکتي با دیگر حوزه هاي شهرداري

 برنامه
15 375 118 811 884 144 848 

مشارکتي با حوزه هاي بيرون از  اجراي برنامه هاي

 برنامه -سازمان)شهرداري(
58 171 174 184 518 151 783 

 5418 144 419 5178 418 538 597 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 898 135 748 1839 144 579 45 تعداد-برگزاري کارگاهها و نمایشگاه هنري 

 39783 4314 14918 7414 1414 4784 3141 نفر-گاههاي هنريشرکت کنندگان در کارگاهها و نمایش

 1497 485 113 1343 97 118 38 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت مشارکتي 

 111584 18753 14718 44811 18738 11815 17978 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 31771 3484 14718 13985 1588 8331 1857 عدد -آموزشي تهيه و توزیع بسته هاي فرهنگي و 

 38871 4419 18145 1334 171 5144 4874 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 944 139 488 388 44 587 38 مورد -برگزاري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و علمي 

 41488 4583 8588 18998 4984 4448 5983 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
118 593 79 444 151 185 578 

-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 تعداد
547 337 47 389 147 431 1494 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي 

 نفر-ي بانوان اجتماع
4195 1754 1148 1841 1835 4458 9778 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
88 441 45 1813 51 454 534 

پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان 
143 144 15 849 18 15 488 

آموزشي طرح ارتقاء سرمایه  شرکت کنندگان کارگاههاي

 نفر-هاي اجتماعي بانوان 
4818 1841 538 5813 1818 1948 18341 

 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري 

 تعداد-بانوان
54 998 43 711 85 55 1151 

-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري بانوان 

 تعداد
57 318 9 4334 184 48 1893 

دگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر شرکت کنن

 نفر-پذیري بانوان 
1893 7888 988 1818 1371 438 15111 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
1571 444 15 4498 79 81 4545 
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-پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 

 تعداد
31 1843 8 933 77 78 1144 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
4943 7874 148 487833 5573 4899 18788 

هاي طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي  کارگاه

 تعداد-ایراني بانوان-اسالمي
38 514 44 474 47 184 157 

ایراني -پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي اسالمي

 تعداد-بانوان 
151 489 44 744 455 45 157 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترویج سبک 

 نفر-ایراني بانوان -زندگي اسالمي
1743 4485 598 1919 4413 4878 18453 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج مهارتهاي مدیریت 

 تعداد-اوقات فراغت بانوان
18 544 4 385 11 184 1194 

پروژه طرح اجتماع محور ترویج مهارتهاي مدیریت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
17 548 8 134 831 54 1888 

گاههاي آموزشي طرح ترویج مهارتهاي شرکت کنندگان کار

 نفر-مدیریت اوقات فراغت بانوان 
5858 3898 48 3877 711 1573 18385 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان 

 تعداد-خانواده
78 189 34 131 131 114 337 

پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 

 تعداد-
11 579 49 731 177 74 138 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و 

 نفر-اعتالء بنيان خانواده 
4183 58877 598 7844 4598 5493 14878 

 438 199 479 885 11 554 751 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 11937 1151 1444 9185 851 1418 5181 نفر -شرکت کنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 788 58 58 138 45 184 199 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 11941 4814 1871 1118 4185 4491 5548 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 988 584 491 474 489 1517 144 تعداد -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 9814 3411 1585 1985 4438 1141 4441 نفر -هاي مذهبي بانوان( کانون بانوان مبلغ)هيئت 

 1718 585 194 418 415 497 444 تعداد-کانون بانوان عاشورایي 

 18174 41813 1511 1453 5494 7874 4117 نفر-کانون بانوان عاشورایي 

 1754 584 158 384 181 788 511 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 

 18143 1998 1874 1948 4878 1113 3581 نفر-نوان قرآن پژوه کانون با

-کانون بانوان هنرمند)خوشنویس، عکاس، صنایع دستي( 

 تعداد
471 1755 151 594 181 554 1841 

 18841 3954 433 4189 5131 5118 1585 نفر-خوشنویس، عکاس، صنایع دستي( کانون بانوان هنرمند)

 1788 587 143 591 185 411 418 دادتع-کانون بانوان ایثارگر

 7973 1148 948 1987 4389 4741 899 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 1843 544 138 534 185 358 431 تعداد-کانون بانوان نخبه

 1458 4799 798 1511 1918 4478 748 نفر -کانون بانوان نخبه

 744 589 157 514 181 148 491 تعداد-کانون حياباوران 

 9185 1893 1415 5983 4871 5881 1984 نفر-کانون حياباوران 

 757 589 154 545 494 541 511 تعداد -کانون همياران محبت

 9589 35819 1849 1148 5888 4843 1418 نفر -کانون همياران محبت
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 783 581 143 471 173 783 143 تعداد–کانون دختران 

 11819 41888 1883 1871 4748 18314 1335 نفر-کانون دختران 

 479 81 418 1751 78 1448 358 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 18115 1481 4733 41873 1331 4838 1348 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 875 44 141 414 9 344 514 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 11779 4418 3917 9119 313 5515 4198 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 888 584 141 515 458 898 191 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

اورین فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و مش

 نفر-حجاب
448 1443 143 337 534 548 4157 

 9158 5838 4184 4115 718 3744 1553 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه بانوان در طول سال

 تعداد
833 449 1951 5311 518 3444 1859 

-رگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه بانوان در طول سالب

 مخاطبين
14154 9388 541538 411544 14475 39471 114784 

 844 51 71 351 48 357 1441 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 79413 1178 1988 41188 1538 5757 3488 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 358 7 11 4 8 318 8 تعداد-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

 44138 573 538 138 8 391 8 نفر-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران 

 تعداد برنامه -ودهه کرامت
8 117 14 719 51 13 447 

تران برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دخ

 نفر-ودهه کرامت
348 4573 1418 3193 1888 948 45188 

 14 15 47 45 1 493 8 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 7413 919 884 1918 188 5514 435 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 47 1 111 15 11 585 131 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 1337 588 4988 5833 1118 5515 185 نفر-واده برنامه هاي روز ملي خان

 138 3 59 131 7 444 414 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 14458 844 1418 1419 18 4734 175 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 318 1 98 477 113 154 131 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 4784 188 1958 3543 4548 4588 145 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 133 48 14 91 8 111 183 تعداد-جشني از جنس قرآن

 17518 719 1488 519 8 5718 85 نفر-جشني از جنس قرآن

 184 184 1 19 5 377 14 تعداد-ساله  9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 1878 483 338 518 147 1797 4 نفر -ساله 9غاز عبودیت دختران گراميداشت آ

 788 388 7 583 53 4384 4 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنویسي کوثر 

 1158 7 8 134 8 154 5 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر

 5433 118 5 1484 18 359 73 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر 

 1113 889 1 113 114 4578 31 نفر -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 5774 1138 413 1483 733 1889 4433 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختني ها 

 تعداد -برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترین ها از دورریختني ها

 کارگاه
188 138 54 185 51 149 347 

شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي بهترین ها از دورریختني 

 نفر -ها
1893 44371 433 5348 578 1791 3117 
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 41785 11183 71197 75954 41818 13181 171448 483518 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 545 159 394 848 351 494 991 184 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به 

 تعداد -بانوان 
11498 154341 47377 15488 78149 14719 7444 48887 

تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به 

 تعداد-تحکيم بنيان خانواده
17988 99191 45331 18198 34484 11888 1593 8744 

تهيه و توزیع محصوالت با موضوع عفاف و 

 تعداد-حجاب
34115 84481 57494 48515 45148 18871 1498 4335 

هيده، جانباز، جمع آوري بانک اطالعاتي بانوان ش

 نفر -هنرمند 
11913 1331 1391 8881 3111 4448 1494 4444 

اجراي برنامه هاي مشارکتي با دیگر حوزه هاي 

 برنامه -شهرداري
757 183 188 411 483 191 113 448 

اجراي برنامه هاي مشارکتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
541 581 419 91 499 131 84 145 

 315 377 374 1388 783 583 4857 1174 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 1587 534 799 181 311 148 187 1844 تعداد-برگزاري کارگاهها و نمایشگاه هنري 

شرکت کنندگان در کارگاهها و نمایشگاههاي 

 نفر-هنري
41143 98188 19951 19187 37948 11114 4747 13414 

برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت 

 عدد -مشارکتي 
988 374 194 437 788 495 495 1888 

 -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 نفر
138195 174815 48553 43878 117811 74953 49447 18898 

 43431 9191 47438 91598 41444 35518 139714 33784 عدد -تهيه و توزیع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و 

 نفر -شهروندي 
45885 111148 11948 18718 71933 18814 4898 7887 

 -برگزاري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و علمي 

 مورد
347 157 441 541 119 589 493 414 

 4341 9739 57435 15848 13444 17149 45414 11547 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
19484 445 419 488 114 518 37 559 

پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي 

 تعداد-بانوان 
1181 439 118 194 55 441 49 431 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح 

 نفر-تماعي بانوان توانمندسازي اج
11454 35148 4881 9978 55114 4831 1574 4389 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
418 455 113 474 75 44 48 175 

پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان 
85 454 1471 574 14 44 44 148 

ت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء شرک

 نفر-سرمایه هاي اجتماعي بانوان 
813 34771 1194 13175 3488 1949 991 3975 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر 

 تعداد-پذیري بانوان
411 497 1914 457 49 449 57 495 

پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري 

 تعداد-بانوان 
31 481 417 458 15 31 48 117 
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شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش 

 نفر-خطر پذیري بانوان 
4834 88793 1858 7851 7144 1448 1817 3177 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از 

 تعداد-آسيبهاي اجتماعي بانوان
45398 485 187 549 97 555 58 144 

پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان 
4878 458 585 413 78 454 57 473 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح 

 نفر-ي بانوان پيشگيري از آسيبهاي اجتماع
8435 54414 5195 4714 7798 8391 777 5439 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج سبک 

 تعداد-ایراني بانوان-زندگي اسالمي
118 178 191 114 88 541 188 143 

پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي 

 تعداد-ایراني بانوان -اسالمي
498 15349 518 385 51 419 53 414 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترویج 

 نفر-ایراني بانوان -سبک زندگي اسالمي
7833 31587 1841 3318 18511 4573 1934 5739 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج مهارتهاي 

 تعداد-مدیریت اوقات فراغت بانوان
1558 443 138 597 185 431 44 414 

یج مهارتهاي مدیریت پروژه طرح اجتماع محور ترو

 تعداد-اوقات فراغت بانوان 
753 441 174 4493 11 188 44 589 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترویج 

 نفر-مهارتهاي مدیریت اوقات فراغت بانوان 
1117 77478 1779 1513 7487 3815 1318 4578 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء 

 تعداد-بنيان خانواده
4899 487 184 411 454 498 153 478 

پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء 

 تعداد-بنيان خانواده 
3987 197 481 143 58 517 84 535 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح 

 نفر-تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 
1144 14981 1419 8415 51574 13817 4413 7875 

 535 143 543 853 551 415 181 197 تعداد نشست -ست هاي مهارتهاي زندگينش

 3513 5918 18133 34188 18913 11745 88711 7817 نفر -شرکت کنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 4849 53 3881 188 15 14 141 111 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 1181 4413 4844 14494 18 1888 1544 48818 تمساح -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 448 485 3747 491 941 545 441 411 تعداد -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 8154 3844 1818 11841 8487 8871 47887 8489 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 149 474 1147 1748 1113 493 475 113 تعداد-کانون بانوان عاشورایي 

 4937 4441 1517 18188 14897 41548 41439 51448 نفر-کانون بانوان عاشورایي 

 417 489 1844 548 1447 187 487 1948 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 

 4141 5994 4845 11198 8388 3831 41549 11484 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 415 477 794 498 1579 539 583 111 تعداد-هنرمند)خوشنویس، عکاس، صنایع دستي( کانون بانوان 

 5377 5181 4414 43481 4477 5819 19744 7587 نفر-کانون بانوان هنرمند)خوشنویس، عکاس، صنایع دستي( 

 413 474 445 418 918 514 441 1178 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 5348 4485 5317 19881 1378 11837 4131 4457 فرن-کانون بانوان ایثارگر

 457 445 385 483 481 831 448 488 تعداد-کانون بانوان نخبه

 4333 4385 1881 1111 5498 1493 4347 9455 نفر -کانون بانوان نخبه

 419 498 1831 534 1439 513 453 847 تعداد-کانون حياباوران 

 5371 1411 5181 48181 8995 1197 5484 17487 نفر-کانون حياباوران 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       329

 

 

 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه تیفعال
منطقه

22 

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

 و 
ی

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

ن
بانوا

 
ق

مناط
 

 455 474 844 481 1899 574 434 438 تعداد -کانون همياران محبت

 3154 3113 1891 55395 8884 45888 57718 7743 نفر -کانون همياران محبت

 581 517 841 473 1439 488 457 147 تعداد-کانون دختران 

 3118 7788 11819 57854 11885 4845 11881 13189 نفر-کانون دختران 

 444 381 5834 581 841 448 111 143 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 4957 5711 14418 9881 14514 15735 31113 8111 خاطب)نفر(تعداد م -تحکيم بنيان خانواده

 474 488 1891 158 144 488 183 173 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 7743 1343 11899 54443 9938 14797 41384 45871 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 114 181 594 481 478 551 471 13537 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 518 411 1394 148 4111 581 44539 1437 نفر-مشاورین فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و حجاب8

 9187 1391 3787 8148 8599 9718 38743 5389 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 319 144 374 4313 4744 1414 1394 984 تعداد-بانوان در طول سال برگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه

 45149 55451 14454 419855 113184 54174 444595 94719 مخاطبين-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه بانوان در طول سال

 54 434 4538 57 14118 81 77 4543 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 5993 3488 8411 4111 44318 9198 43351 4458 نفر-نامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن بر

 1 44 115 14 1444 38 44 589 تعداد-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

 13 1437 1141 1488 1145 5171 7441 918 نفر-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

 برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي

 تعداد برنامه -دختران ودهه کرامت
1817 148 88 115 47 15 38 11 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي 

 نفر-دختران ودهه کرامت
1515 11751 7819 15318 5838 4485 4919 14881 

 4 47 1317 9 418 111 14 111 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 478 1454 4581 1188 4158 5544 18858 754 نفر -ج برنامه هاي سالروز ازدوا

 4 11 13 4 187 88 54 1844 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 4888 1434 1413 588 18718 18481 15594 1588 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 3 11 1841 11 115 448 47 4 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 713 181 17181 1438 15874 1915 14114 318 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 71 33 414 183 487 88 144 18 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 1813 1384 8733 5418 9444 7881 44885 4481 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 47 77 117 18 131 814 71 5 تعداد-نجشني از جنس قرآ

 581 4545 1881 738 3888 4493 3411 188 نفر-جشني از جنس قرآن

 3 13 14 7 88 44 58 3 تعداد-ساله  9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 1881 584 933 145 4597 1445 11448 477 نفر -ساله 9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 35 444 1114 88 841 175 5891 97 نفر-ر جشنواره خوشنویسي کوثر شرکت کنندگان د

 8 34 188 8 74 48 31 4 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر

 8 448 1895 8 819 571 1941 58 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر 

 181 74 858 188 949 348 1418 174 نفر -زندگي شهري شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و

 488 511 1848 1338 1393 5187 18414 184 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختني ها 

برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترین ها از دورریختني 

 تعداد کارگاه -ها
114 481 117 581 45 1885 48 88 

در کارگاههاي آموزشي بهترین ها از شرکت کنندگان 

 نفر -دورریختني ها
497 18589 1441 4493 1188 1753 813 1541 
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 1- 1548718 1588397 41834 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 17 14147 15881 753 تعداد برنامه -هاي مذهبي اجراي مراسم

 47 448798 195317 48384 تعداد -تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 11 544885 541481 14477 تعداد-تهيه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم بنيان خانواده

 48 114815 548848 48895 تعداد-حجابتهيه و توزیع محصوالت با موضوع عفاف و 

 43 84411 38194 5733 نفر -جمع آوري بانک اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 54 8581 4449 577 برنامه -اجراي برنامه هاي مشارکتي با دیگر حوزه هاي شهرداري

 111 18844 3874 191 برنامه -اجراي برنامه هاي مشارکتي با حوزه هاي بيرون از سازمان)شهرداري(

 19 44387 44538 1483 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 19 15913 11431 455 تعداد-برگزاري کارگاهها و نمایشگاه هنري 

 11- 481315 481981 47179 نفر-شرکت کنندگان در کارگاهها و نمایشگاههاي هنري

 15 48154 19414 1479 عدد -رت مشارکتي برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصو

 9 1555414 1443114 48481 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 4 914334 941951 14815 عدد -تهيه و توزیع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 44 198138 593144 44415 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 18 8714 7585 594 مورد -اري اردو و بازدید تفریحي، زیارتي و علمي برگز

 13 144578 544898 19199 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

 411 48931 9498 1514 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان

 459 18388 3181 813 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 83 444115 111818 14894 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 138 11888 3914 475 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي اجتماعي بانوان

 38 18388 4434 177 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه هاي اجتماعي بانوان 

 141 181114 84499 8585 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمایه هاي اجتماعي بانوان 

 81 11449 7771 419 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري بانوان

 48 18141 4441 174 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیري بانوان 

 181 198945 95773 8478 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر پذیري بانوان 

 435 51885 9881 1384 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان

 119 17113 4841 778 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 

 478 749354 99943 51979 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 

 33- 4895 15488 477 تعداد-ایراني بانوان-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي اسالمي

 341 33381 8591 4345 تعداد-انوان ایراني ب-پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگي اسالمي

 48 488781 137559 9147 نفر-ایراني بانوان -شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترویج سبک زندگي اسالمي

 8 11894 18434 381 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترویج مهارتهاي مدیریت اوقات فراغت بانوان

 15 9448 4717 158 تعداد-مهارتهاي مدیریت اوقات فراغت بانوان  پروژه طرح اجتماع محور ترویج

 188 418798 183517 9913 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترویج مهارتهاي مدیریت اوقات فراغت بانوان 

 89 48184 18479 918 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان خانواده

 414 43485 8884 1119 تعداد-طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده پروژه 

 93 478458 114483 14417 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 

 54 515844 434389 13448 نفر -شرکت کنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 138 18343 1871 178 تعداد-ي تخصصي بانوانکتابخانه ها

 47 145113 148414 7111 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 49 14515 9441 714 تعداد -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 35 197741 149537 8989 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 11 11474 9918 419 تعداد-رایي کانون بانوان عاشو

 117 19719 8818 898 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 
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 94 197541 188711 8971 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 184 11491 7474 448 تعداد-عکاس، صنایع دستي(  کانون بانوان هنرمند)خوشنویس،

 171 114899 35987 4411 نفر-کانون بانوان هنرمند)خوشنویس، عکاس، صنایع دستي( 

 118 13848 4571 719 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 75 114578 41894 3188 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 114 14597 3158 341 تعداد-کانون بانوان نخبه

 13 75811 38488 5548 نفر -کانون بانوان نخبه

 111 11744 3173 355 تعداد-کانون حياباوران 

 113 115173 44418 4388 نفر-کانون حياباوران 

 38 15348 8315 413 تعداد -کانون همياران محبت

 51 485143 411887 14849 نفر -کانون همياران محبت

 173 43311 9483 1148 تعداد-کانون دختران 

 81 471744 119887 14187 نفر-کانون دختران 

 5- 14471 17411 738 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 44 444495 413147 11911 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 41- 18791 15448 191 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 1- 584874 581444 15747 تعداد مخاطب)نفر( -اف و حجاببرنامه هاي عف

 174 45481 8485 1875 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 588 83911 17983 5983 نفر-مشاورین فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و حجاب

 48 187851 117481 8358 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 48 39374 53541 4788 تعداد-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه بانوان در طول سال

 5 4385451 4144831 115881 مخاطبين-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ویژه بانوان در طول سال

 38 44154 17449 1484 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 1- 588811 511198 11858 نفر-دت حضرت زهرا)س( و روز زن برنامه هاي وال

 435 5181 984 138 تعداد-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

 8 44888 43935 5881 نفر-سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

 88- 1477 53378 191 تعداد برنامه -برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه کرامت

 14 137854 153181 7158 نفر-مه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه کرامتبرنا

 43- 5511 1159 134 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 17 83874 75134 5985 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 44- 4485 17589 588 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 13 181181 49391 1399 نفر-وز ملي خانواده برنامه هاي ر

 118 4855 4813 511 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 11- 111739 158411 3888 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 13- 3145 4847 455 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 14 144333 189718 3371 نفر-ت، ویژه دختران اجراي برنامه گوهر رحم

 59 4915 4144 151 تعداد-جشني از جنس قرآن

 3 83119 81138 5881 نفر-جشني از جنس قرآن

 78 1855 1879 85 تعداد-ساله  9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 43 54479 49553 1447 نفر -ساله 9گراميداشت آغاز عبودیت دختران 

 181 19388 4918 884 نفر-کنندگان در جشنواره خوشنویسي کوثر  شرکت

 454 5195 1818 139 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر

 418 19181 4188 874 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنویسي کوثر 

 483 45195 4845 1831 نفر -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 19 48311 38493 4731 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختني ها 

 8 3394 3398 431 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترین ها از دورریختني ها

 11 185584 71913 1499 نفر -شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي بهترین ها از دورریختني ها
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 78 18 8 8 8 8 8 مترمربع -تمان )اداري، نگهباني( احداث ساخ

 37.3 141 8 494 111 5173.38 43 مترمکعب -بتن ریزي 

 58 1813 8 8 188 343 193 مترمربع -تاسيسات برقي 

 8 9 8 8 158 8 8 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 17 4887 8 114 358 4788 154 مترمکعب -تخریب 

 478 3818.48 333 1431 1348 7884 443 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 8 498 3 41 81 584 48 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 813 7845 4818 1181 388 5311 4984 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمایي و رانندگي 

 383 5894 1984 3411 4194 9149 4544 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ایمني 

 8 44 15 1 85 78 1 عدد -تهيه و نصب سایبان 

 41 48 9 85 31 118 18 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 1371 4131 4141 1348 757 7553 4318 عدد -تهيه و نصب عالئم ایمني و رانندگي با پایه 

 148 459 143 894.4 918 949 158 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 8 18 8 15.8 14 758 8 اهدستگ -تهيه وسایل آموزشي 

 8 53 8 8 74 48 8 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 733 531.4 8 1118 1198 7438 58 مترمربع -زیرسازي 

 8 8 8 3 8 413 8 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 8 8 8 8 8 8 8 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 33 445.4 13 111.54 198 5535 173 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 113 441.4 88 548 878 1547 53 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 448 71 18 183 8 343 48 مترمکعب -فونداسيون 

 18 71 118 748 8 188 58 مترمربع -محوطه سازي 

 8 144.15 48 137 348 4875 8 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 485 498 3 117 143 9198 8 ساعت نفر -مطالعه و طراحي 

 8 18 8 8 8 11 8 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 8 48 8 8 8 41 8 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 8 18 8 8 8 58 8 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 8 13 58 8 8 8 58 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 457 377.3 418 451 147 371 154 مترمربع -ن مسير نگهداري و ترميم تابلوي تعيي

 3881 8438 4941 1917 87 3371 4447 عدد -نگهداري و ترميم عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي 

 8 74 8 8 84 11 8 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 1 494.33 8 58 143 15 8 مترمکعب -سکو سازي 

 518 1998 948 539 34 417 175 دستگاه -ميم سرپناه ایستگاه اتوبوس نگهداري و تر
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عموم
 

گ
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ی

طبقات
و 

 
روباز

 

 8 419 8 8 8 8 8 مترمربع -مان )اداري، نگهباني( احداث ساخت

 4893 143 3.1 8 14 589 141 مترمکعب -بتن ریزي 

 8 198 14888 8 8 8 8 مترمربع -تاسيسات برقي 

 8 141 1888 8 8 8 8 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 4543 481.3 8.7 8 11 589 417 مترمکعب -تخریب 

 5378 1987 18 8 118 1119 98 ولمترط -تهيه و نصب جدول 

 547 379 47 189 11 43 88 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 4381 134 178 814 1548 145 1547 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمایي و رانندگي 

 4394 111 4417 8 181 148 389 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ایمني 

 18 14 8 51 5 8 17 عدد -تهيه و نصب سایبان 

 731 188 11 15 1 48 49 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 4888 545 94 841 1181 141 338 عدد -تهيه و نصب عالئم ایمني و رانندگي با پایه 

 8 487 134 8 48 531 198 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 415 1 8 11 8 18 8 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 8 8 18 8 8 8 8 مترمکعب -ضخامت  44cmشي با بيش از دیوارک

 1848 3 8 41 118 117 1 مترمربع -زیرسازي 

 1498 8 8 8 48 8 8 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 8 8 8 8 8 8 8 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 1188 119 8.7 8 51 134 119 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 1458 145 11 48 8 588 8 مترمکعب -)ماشيني(عمليات خاکي 

 4458 451 8 8 18 14 8 مترمکعب -فونداسيون 

 4948 174 8 8 578 58 8 مترمربع -محوطه سازي 

 4543 113 8 8 17 551 34 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 7378 571 8 148 8 174 8 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 8 188 118 8 8 8 8 بعمترمر -نازک کاري ) دیوارها( 

 8 138 8 8 8 8 8 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 8 41 73 8 8 8 8 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 8 41 188 8 8 8 8 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 4831 1117 419 518 118 18597 178 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 4317 7788 49814 558 4114 7413 318 عدد -و ترميم عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي نگهداري 

 4878 8 94 8 8 8 8 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 8 8.3 8 8 14 44 8 مترمکعب -سکو سازي 

 315 457 1831 199 41 4851 551 دستگاه -نگهداري و ترميم سرپناه ایستگاه اتوبوس 
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 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت
منطقه

29 
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پارکین

 
ی

طبقات
و 

 
روباز

 

 8 8 45 8 8 8 1388 8 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 888 48 184 187 478 8 743 1 مترمکعب -بتن ریزي 

 8 8 74 48 8 8 188 8 مترمربع -تاسيسات برقي 

 8 8 45 8 8 8 188 8 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 418 8 581 148 55 88 483 3 مترمکعب -تخریب 

 4887 38 848 4 488 4 1543 8 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 544 8 188 151 19 38 48 8 عدد -دال  تهيه و نصب سنگ

 484 41 1811 5735 1554 15 484 5 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمایي و رانندگي 

 1998 8 488 1781 8149 81 548 8 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ایمني 

 38 8 11 19 94 14 49 8 عدد -تهيه و نصب سایبان 

 44 4 17 51 18 48 44 1 دستگاه - تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس

 814 4 1833 1771 1873 84 4154 8 عدد -تهيه و نصب عالئم ایمني و رانندگي با پایه 

 1873 538 414 118 113 11 318 5 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 4 8 8 141 8 54 8 8 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 44 8 8 8 8 3 48 8 مکعبمتر -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 4188 538 554 8 13188 3 5888 1 مترمربع -زیرسازي 

 8 8 8 8 8 4 1148 8 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 8 8 8 8 8 7 1948 8 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 471 93 99 8 1188 7 184 1 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 178 8 14 8 4188 18 743 8 مکعبمتر -عمليات خاکي )ماشيني(

 58 8 1 4 18 8 48 8 مترمکعب -فونداسيون 

 384 538 8 8 8 8 4138 8 مترمربع -محوطه سازي 

 141 8 115 8 7538 18 158 1 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 449 8 1848 8 8 181 514 415 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 8 8 8 8 8 48 138 8 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 8 8 8 8 8 13 138 8 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 8 8 8 8 8 11 58 8 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 8 8 8 8 8 18 188 8 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 938 8 1811 194 878 497 89 49 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

و ترميم عالئم ایمني و راهنمایي و نگهداري 

 عدد -رانندگي 
9431 191 134 1393 5758 1418 488 1871 

 43 8 8 8 8 1 498 8 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 417 593 41 8 8 8 143 8 مترمکعب -سکو سازي 

 -نگهداري و ترميم سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 دستگاه
48 187 813 51 489 997 54 348 
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 35- 1898 1841 84 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 14- 18554 11494 178 مترمکعب -بتن ریزي 

 54 11971 18989 481 مترمربع -تاسيسات برقي 

 78- 4914 15591 151 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 4- 18387 18714 178 مترمکعب -تخریب 

 4 48878 48548 1514 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 17- 5831 3734 159 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 44 54118 49954 1433 عدد -مایي و رانندگي تهيه و نصب عالئم راهن

 91 38189 44818 4493 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ایمني 

 4- 314 315 45 عدد -تهيه و نصب سایبان 

 1 1143 1571 43 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 1 58771 58515 1744 عدد -تهيه و نصب عالئم ایمني و رانندگي با پایه 

 48- 8591 44344 584 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 91- 1194 14743 31 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 93- 488 3419 15 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 15- 58181 11558 1714 مترمربع -زیرسازي 

 159 5171 1135 138 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 48 1947 1388 88 مترمربع -ت کاري )سقف ( سف

 33- 8571 18719 588 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 38- 11483 45111 347 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 17- 5483 1545 141 مترمکعب -فونداسيون 

 74- 8441 51894 574 مترمربع -محوطه سازي 

 45- 11147 18498 411 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 41- 41188 44831 945 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 94- 181 14118 44 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 93- 159 8839 48 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 91- 418 5745 18 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 41- 497 1884 54 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 17- 48417 59187 959 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 45- 98195 447548 1145 عدد -نگهداري و ترميم عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي 

 37- 4431 4141 141 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 35- 1518 4844 41 مترمکعب -سکو سازي 

 17 11771 18899 353 دستگاه -رميم سرپناه ایستگاه اتوبوس نگهداري و ت
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 8 417 8 443 8 188 17 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 3 9 3 13 1 518 8 دستگاه -تامين روشنایي پل هوایي 

 8 799 1 18 8 374 8 متر مربع -ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 484 583 55 18 8 417 8 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 8 15 5 3 1 7 54 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 8 349 184 91 8 514 14 متر طول -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایي عابر پياده 

 5 73 1 8 8 14 8 عدد -ترميم پایه پل عابر پياده 

 8 41 9 4 8 45 8 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایي عابر پياده 

 184 183 484 8 8 811 8 مترمربع -ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوایي عابر پياده 

 8 58 8 4 8 145 5 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایي عابر پياده 
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

 543 451 8 8 8 43 181 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 134 458 8 8 8 38 11 دستگاه -تامين روشنایي پل هوایي 

 193 574 8 8 14 1148 579 متر مربع -يم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده ترم

 131 545 8 8 8 593 93 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 8 155 8 8 8 3 11 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 555 8 8 8 8 417 154 متر طول -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایي عابر پياده 

 184 175 8 8 8 1 11 عدد -ه پل عابر پياده ترميم پای

 33 1 8 8 8 5 47 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایي عابر پياده 

 148 434 1 8 18 313 481 مترمربع -ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوایي عابر پياده 

 55 1 8 8 8 57 44 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایي عابر پياده 
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 8 18 8 13 155 8 74 8 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 49 41 8 48 11 45 7 51 دستگاه -تامين روشنایي پل هوایي 

 -ن وعرشه پل عابر پياده ترميم پوشش پلکا

 متر مربع
8 43 178 53 131 41 114 514 

 38 7 8 3 8 94 141 48 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 7 1 8 8 9 54 4 8 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایي عابر 

 متر طول -پياده 
445 85 8 98 48 33 58 8 

 8 8 8 1 15 49 17 1 عدد -ابر پياده ترميم پایه پل ع

ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایي عابر 

 عدد -پياده 
5 4 8 4 5 1 4 8 

ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوایي 

 مترمربع -عابر پياده 
138 8 8 8 11 8 9 487 

ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایي عابر 

 عدد -پياده 
3 1 58 13 5 1 8 8 
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 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

 48- 1473 3415 74 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 47- 1814 5171 18 دستگاه -تامين روشنایي پل هوایي 

 -ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 متر مربع
459 55195 3435 -81 

 81- 4483 15793 188 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 44- 474 758 15 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایي عابر 

 متر طول -پياده 
187 5911 4517 -18 

 43- 174 1537 41 عدد -ترميم پایه پل عابر پياده 

 ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایي عابر

 عدد -پياده 
18 881 417 -75 

ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوایي 

 مترمربع -عابر پياده 
177 14754 5893 -77 

ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایي عابر 

 عدد -پياده 
17 1439 549 -71 
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 54 474 499 417 448 478 483 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 8 8 4 493 188 44 41 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )سرد( 

 3813 14174 41857 41931 75174 48114 11871 مترمربع -خط کشي بلوک عابر پياده )دو جزئي( 

 8 4978 198 18498 11988 1711 1478 مترمربع -ر پياده )سرد( خط کشي بلوک عاب

 3 714 187 1549 137 1175 545 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 8 79 13 575 173 158 481 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 171341 317115 1874878 878448 1787748 1855888 533818 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 53588 88478 55888 575144 548178 599878 57989 متر -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 584 115738 84188 7893 114983 3158 8 متر -خط کشي مسير ویژه اتوبوس 

 748 4349 548 1338 1415 5418 1489 متر -ایست  کشي خط خط

 758 1194 883 715 1148 8594 4138 متر -کشي سرعتگير  خط

 7483 3389 7141 1519 14814 48838 4151 متر -کشي متفرقه  خط

 483 4138 1188 848 4918 4494 1175 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 53 114 45 197 1151 38 487 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 1188 1874 1111 875 3891 5778 5534 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 41 94 8 41 518 49 8 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 
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 435 117 51 738 48 59 181 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 435 11 8 551 1 18 41 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )سرد( 

 44913 1781 18151 14881 937 5714 1893 مترمربع -خط کشي بلوک عابر پياده )دو جزئي( 

 14718 797 717 18158 845 848 4878 مترمربع -خط کشي بلوک عابر پياده )سرد( 

 571 431 438 5118 8 134 11 عدد -جزئي( خط کشي پارکينگ باکسي )دو 

 38 3 8 438 8 8 98 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 435733 11881 151888 171539 51788 433388 147488 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 41988 9548 8 74443 54888 85888 43888 متر -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 53888 4799 14488 444578 11888 11478 17487 متر -ویژه اتوبوس  خط کشي مسير

 5513 438 914 1187 58 717 481 متر -ایست  کشي خط خط

 1473 747 188 4778 38 4499 1444 متر -کشي سرعتگير  خط

 5188 1848 8 8738 18 1838 88 متر -کشي متفرقه  خط

 344 417 14 474 44 483 94 عدد -ي( فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئ

 534 97 8 57 3 8 18 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 4591 1147 58 4747 8 785 31 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 8 1 8 383 8 47 31 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 
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 22منطقه 23منطقه 29طقهمن 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

و 
 

ل
نق

و 
 

ک
ترافی

 -
 

ط
خ

 
ی

ش
ک

معابر،
 

خیابانها
و 

 
ستگاه

ای
 

ها
 

 145 88 785 34 179 415 147 411 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 84 55 149 149 54 93 37 111 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )سرد( 

 -خط کشي بلوک عابر پياده )دو جزئي( 

 ربعمترم
48135 4383 8433 8889 5341 43443 5748 1884 

 14814 784 494 4354 1735 4433 1338 1183 مترمربع -خط کشي بلوک عابر پياده )سرد( 

 87 88 4888 418 8 59 111 89 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 1858 8 475 384 5 15 185 18 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 587838 88838 985144 399954 551988 113584 73918 455888 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 184138 5188 198188 17738 17588 5113 17338 111138 متر -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 418 13 1873 8 1488 5588 9511 3788 متر -خط کشي مسير ویژه اتوبوس 

 444 377 4449 584 948 4118 318 314 متر -ایست  کشي خط خط

 848 188 45813 189 1484 1913 914 481 متر -کشي سرعتگير  خط

 1118 988 5185 41818 4711 17313 9349 4913 متر -کشي متفرقه  خط

 -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 عدد
445 583 475 555 144 195 34 775 

 451 118 14 438 97 918 148 44 عدد -م ترافيکي )سرد( فلش، کلمات ، عالئ

 4588 8 3854 918 1474 4741 1319 1445 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 145 18 8 8 3 14 187 15 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 

 

 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

حوزه
 

ل
حم

و 
 

ل
نق

و 
 

ک
ترافی

 -
 

ط
خ

 
ی

ش
ک

معابر،
 

خیا
بانها

و 
 

ستگاه
ای

 
ها

 19- 3339 4878 435 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )دوجزئي(  

 18- 4145 5441 98 عدد -خط کشي ایستگاه اتوبوس )سرد( 

 11- 514814 548511 11184 مترمربع -خط کشي بلوک عابر پياده )دو جزئي( 

 99 141184 48989 3318 مترمربع -خط کشي بلوک عابر پياده )سرد( 

 7- 11811 14711 358 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 18- 1849 9118 441 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 53 11853875 8195711 381391 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 4 4181419 4841198 99581 متر -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 74 494454 184858 51143 متر -س خط کشي مسير ویژه اتوبو

 9- 44781 49489 1417 متر -ایست  کشي خط خط

 44 39591 54718 4788 متر -کشي سرعتگير  خط

 18 159818 117948 4519 متر -کشي متفرقه  خط

 1- 14744 14914 744 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 8 1193 5881 191 عدد -)سرد(  فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي

 51- 18157 38541 1858 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 98- 1111 11481 44 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 
عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 

ی 
شهر

 

 154 91 8 544 481 114 144 مورد -آموزش ترافيک در مدارس 

 5888 8 8 11888 8 8 8 متر -احداث مسير ویژه اتوبوس 

 8 188 8 8 8 8881 8 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 4 35 8 49 417 11 54 مورد -جنگهاي آموزش ترافيک 

 13 48 11 119 178 445 41 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 11 58 18 43 18414 88 8 عدد -نصب دکل 

 149 148 588 484 548 74 148 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 13188 48198 53194 914 48443 48411 19183 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيک 

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
نق

و ل
 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 

عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی 

شهر
 531 118 8 158 41 131 114 مورد -آموزش ترافيک در مدارس  

 1488 1148 8 8 8 1388 53 متر -احداث مسير ویژه اتوبوس 

 8341 1788 8 8 8 4438 8 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 11 3 8 1 43 43 171 مورد -جنگهاي آموزش ترافيک 

 118 148 8 14 8 59 185 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 44 5 8 4 8 48 8 عدد -نصب دکل 

 515 58 89 184 37 145 448 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 15893 115 19938 488 1193 55418 495 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيک 

 

 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38قهمنط 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 

عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی 

شهر
 15 19 141 3 15 441 41 8983 مورد -آموزش ترافيک در مدارس  

 8 4 1388 8 8 8 5188 8 متر -احداث مسير ویژه اتوبوس 

 838 384 4388 888 8 388 8 4988 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 1 8 41 1 14 14 9 8 مورد -جنگهاي آموزش ترافيک 

 31 9 4 1 85 43 17 5 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 58 4 4 11 14 8 4 8 عدد -نصب دکل 

 44 15 111 3 4 438 71 14 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 458 19 44443 5188 17548 11744 18548 314 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيک 

 

 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 
عبور

 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی 

شهر
 

 118 11735 3418 351 مورد -آموزش ترافيک در مدارس 

 189 43843 8954 1174 متر -احداث مسير ویژه اتوبوس 

 41- 54947 81811 1197 مترطول -چرخه احداث مسير ویژه دو

 41- 743 4115 53 مورد -جنگهاي آموزش ترافيک 

 18- 1451 4843 34 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 875 18359 1983 815 عدد -نصب دکل 

 13- 4943 3481 155 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 149 559857 143894 13111 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيک 
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  22در سال شهردار حوزهحجم فعالیت های انجام شده 

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 115 88 181 589 158 8 17 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 49 475 143 98 8 111 57 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 18189 48798 18498 11574 8 18133 158341 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

  احکام کلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي 
141 1158 8 8 41 451 8 

 318 514 174 434 77 131 39 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 1 8 5 11 8 8 3 عدد -( اجراي کامل راي ماده صد)صنعتي

 43 575 84 14 411 444 44 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 174 174 453 143 88 434 74 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 84 131 141 8 483 548 18 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 15858 848 5114 5547 548 1395 449 مورد -بازدید 

 3388 441 1117 5833 3871 5887 181 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 118 448 583 4581 855 1894 448 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 84 4141387 178 114 175 478 3 عدد -توافق با مالکين 

 115 144 39 91 1544 8 11 عدد -اداري   رفع خالف شده

 1835 385 748 349 8 1514 151 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 171 384 719 1531 393 9978 445 عدد -صدور ابالغ راي 

 4818 413 5817 1714 118 1483 1475 عدد -صدور اخطاریه جهت اجراي راي 

 184 1841 11 558 8 94 338 باب -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینفع 

 5 118 5 493 584 549 8 باب -فک پلمپ مجاز 

 3448 4494 5418 93881 8 17118 8815 مترمربع -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینغع 

 88 14714 418 59189 8 98811 8 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

 8 1814459 8455 18817 8 17197 41488 ميليون ریال -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذیره( 

 -اده صد)تغيير کاربري( مبلغ توافق شده حاصل از آرائ م

 ميليون ریال
141797 417818 1488347 458849 174847 911177 189185 

 8 995149 4 1444 8 18185 5831 ميليون ریال -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)زیربنا( 

 8 81414 514 49844 8 51344 41449 ميليون ریال -مبلغ جرایم وصولي ماده صد)پارکينگ ساختمان( 

 -مبلغ جرایم وصولي ماده صد)جرایم کميسيون ماده صد( 

 ميليون ریال
34847 59845 34488 13371 15411 543711 7811 

 81 54 93 78 18 87 43 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکا
 م

ق
مناط

 

 448 44 178 4411 141 58 148 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 88 18 484 543 14 49 491 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 4588 1113 59331 17477 148 1191 48154 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

احکام  غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   کلي
438 18 8 113 8 8 55 

 445 84 448 4441 119 43 93 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 8 47 11 4 8 47 8 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)صنعتي( 

 47 11 47 884 8 44 39 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 194 91 37 1743 48 83 444 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 587 48 8 8 8 54 141 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 1344 8 1141 7879 1181 919 5784 مورد -بازدید 

 98 181 1851 78 549 58 484 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 158 413 1444 887 8 43 445 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 88 51 8 8 49 4 58 عدد -توافق با مالکين 

 44 9 38 4177 94 1 78 عدد -اداري   رفع خالف شده

 449 8 8 8 8 185 531 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 511 514 888 1154 551 141 141 عدد -صدور ابالغ راي 

 495 8 448 1888 589 511 547 عدد -صدور اخطاریه جهت اجراي راي 

 58 8 189 535 13 8 73 باب -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینفع 

 18 48 49 488 118 8 159 باب -فک پلمپ مجاز 

 5457 8 7118 55818 711 8 5484 مترمربع -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینغع 

 5794 397 4141 17879 1343 8 18841 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

 -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذیره( 

 ميليون ریال
9413 11414 8 1841 583941 1898 4771 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)تغيير کاربري( 

 ميليون ریال -
19595 415814 44411 38419 1813949 41499 3848 

 -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)زیربنا( 

 ميليون ریال
438 18398 8 1743 895314 14 4758 

 -)پارکينگ ساختمان( مبلغ جرایم وصولي ماده صد

 ميليون ریال
78831 41358 8 181 441111 41 4549 

مبلغ جرایم وصولي ماده صد)جرایم کميسيون ماده صد( 

 ميليون ریال -
14959 1184 4571 1883 17141 4714 4843 

 43 41 11 51 48 4 81 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32طقهمن 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت
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شهردار
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ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 11 43 154 1141 4 15 177 5977 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 19 8 414 47 15 17 117 554 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 5381 351 18144 1437 8 377 4848 49993 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

غير مجاز تجاري با  پلمپ اماکن اجراي

 عدد -قضائي   احکام کلي توجه به
714 499 4 8 8 183 8 471 

 184 53 191 91 454 53 318 517 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 1 4 11 4 8 19 88 8 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)صنعتي( 

 38 4 189 7 8 9 458 47 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 17 44 91 188 47 53 489 531 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 14 44 419 8 8 7 31 473 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 4515 8 38 191 431 713 1398 1889 مورد -بازدید 

 588 115 415 51 1893 44 875 954 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 515 17 417 584 1584 138 1873 497 باب -مغازه هاي غير مجاز  پلمپ

 111 8 1 58 48 47 474 179 عدد -توافق با مالکين 

 14 8 1 8 8 1 45 77 عدد -اداري   رفع خالف شده

 1311 8 8 8 431 711 1845 8 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 114 114 448 533 447 187 854 1843 عدد -صدور ابالغ راي 

 4114 484 78 141 1594 581 1385 1588 عدد -صدور اخطاریه جهت اجراي راي 

 18 11 55 179 473 17 171 84 باب -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینفع 

 1 43 44 4 8 59 131 37 باب -فک پلمپ مجاز 

 -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینغع 

 مترمربع
4139 7714 111188 8 5735 843 9418 355 

 118 317 4144 194 8 141 3311 4848 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ریال -صد)پذیره( 
8 59344 144599 49149 141 175848414 934 51147 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ریال -صد)تغيير کاربري( 
43558 149113 4988594 344817 9441 14351817871 44581 498744 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ریال -صد)زیربنا( 
8 48987 1388338 15541 14 34455914 994 15899 

مبلغ جرایم وصولي ماده صد)پارکينگ 

 ميليون ریال -ساختمان( 
8 71118 531184 57741 1813 181588389 974 1573 

صولي ماده صد)جرایم مبلغ جرایم و

 ميليون ریال -کميسيون ماده صد( 
4358 7484 1143914 11911 1559 1181544919 19481 791 

 4 8 31 14 47 31 1 35 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 3122 3123 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 114 9811 5983 114 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 15- 4184 4834 115 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 8 548451 549733 14734 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

 -قضائي   احکام کلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماکن

 عدد
197 5378 1515 44 

 18 4455 1191 584 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 18 438 411 11 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)صنعتي( 

 51 4181 1891 115 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 54 1311 5518 484 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 1 4175 4883 99 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 1 18414 17914 4418 مورد -بازدید 

 13- 44118 58317 1187 عدد -مپ ،جوشکاري وتيغه پل

 45- 14493 13887 339 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 98 4145584 1113871 94311 عدد -توافق با مالکين 

 11- 7594 8441 554 عدد -اداري   رفع خالف شده

 1- 9438 9744 159 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 1- 41859 44134 995 دعد -صدور ابالغ راي 

 8 49873 48943 1544 عدد -صدور اخطاریه جهت اجراي راي 

 55 7445 3143 558 باب -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینفع 

 15- 4493 4451 181 باب -فک پلمپ مجاز 

 481 538381 118944 14494 مترمربع -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینغع 

 44 481384 141478 9145 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

 89- 173373888 1141811377 41417819 ميليون ریال -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذیره( 

ميليون  -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)تغيير کاربري( 

 ریال
1955443481 59849517414 14318415484 7 

 1- 34444988 38341471 4333384 ميليون ریال -)زیربنا( مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 84- 184531748 5143547141 41943417 ميليون ریال -مبلغ جرایم وصولي ماده صد)پارکينگ ساختمان( 

ميليون  -مبلغ جرایم وصولي ماده صد)جرایم کميسيون ماده صد( 

 ریال
45911893 11585774844 1184147788 -98 

 1- 917 944 14 مورد -ه بنا تخریب اضاف
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ط

رواب
 

ی
عموم

 
ق

مناط
 

 3484 1994 54357 971 8381 377 1183 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جراید 

 14583 4134 15897 14411 8915 18818 18444 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتي 

 588 148 413 593 488 489 419 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي تلویزیوني)فيلمبرداري 

 در محل یا حضور در برنامه هاي سيما(
3 41 17 3 49 487 43 

 14 5118 14 5944 113 8 8 مورد -افکارسنجي 

 447 158 883 37 113 14 84 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 348 134 1585 44 48 414 58 مورد -برگزاري مراسم بازدید 

 4 8 8 8 8 4 5 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 144 114 18 47 51 144 57 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 48 15 15 34 54 118 1 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 144 184 18 14 53 185 34 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 19194 83888 188555 18888 35488 117983 49481 قطعه -تهيه عکس 

 1545 1811 4141 4444 1418 1148 1445 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

تهيه و مستندسازي فيلم )تصویربرداري و ميکس و مونتاژ و تدوین( 

 مورد -
589 41 18 4514 117 153 144 

 4888 44588 41798 48487 48817 484181 9889 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 3148 83588 18414 4488 1555 484181 3417 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 11888 1741 54357 8913 11 599 4431 عدد -اخبار منعکس شده )آکهي، گزارش و ...( به سایر رسانه ها 

 588 445 413 593 488 449 479 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 487 495 15897 14158 7153 18818 18444 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتي 

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران یا 

 مسئولين معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي رادیو
58 17 45 7 15 191 359 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مدیران ارشد در معاونت براي 

 توليد اخبار حوزه شهرسازي
7 118 5 8 1 3 138 

 18 14 19 13 13 13 13 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 114738 73988 415841 5147888 438488 159188 457884 عدد -smsارسال کارت دعوت، پيام تبریک، تشکر، تسليت، هدایا و 

 48 114 84 11 8 19 1 عدد -نامگذاري معابر 

 75 1851 4178 953 14 593 1599 عدد -تهيه بریده جراید 

 551 97 1481 43 17 54 4 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبي 

 158 48 11 8 4 1 18 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 188 148 747 414 4584 159 417 مورد -نمایشگاه هاي فرهنگي 

 187 594 4849 138 1174 111 485 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 8 47488 111147 18488 58384 98844 35888 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 18 11 15 45 8 49 8 عدد -تيزر تهيه شده 

 188 1313 48888 1783 1838 987 88 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 45 78 584 11 48 41 5 وردم -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 9919 13838 14158 48134 48844 484181 11147 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 44883 44188 14411 4488 41998 484181 13895 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 54 14 58 57 18 49 34 مورد -ارسال آگهي مزایده و مناقصه و فراخوان به جراید 

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط عمومي( 

 تعداد -
18318 18818 4343 18844 11838 4178 11178 
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 1441 883 141 1187 1414 3984 5873 تعداد -ات و جراید انعکاس اخبار معاونت در مطبوع

 15118 11584 11499 14919 11411 7954 5344 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتي 

 587 193 45 114 194 441 451 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

 تلویزیوني)فيلمبرداري در محل یا حضور در برنامه هاي سيما(
8 4 31 1 49 18 191 

 8 8 8 8 4445 1 8 مورد -افکارسنجي 

 41 485 13 484 71 483 99 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 455 74 48 34 159 7 581 مورد -برگزاري مراسم بازدید 

 13 1 8 8 8 8 8 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 145 43 55 17 1844 4 41 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 184 15 18 8 14 8 41 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 115 43 14 17 9 4 41 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 44948 14434 58418 75131 45114 14948 71878 قطعه -تهيه عکس 

 1185 978 884 1814 5134 4185 1154 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

تهيه و مستندسازي فيلم )تصویربرداري و ميکس و مونتاژ و 

 مورد -تدوین( 
17 11 145 41 7189 314 139 

 89588 34919 14548 1411 5589 1374 5313 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 37388 4438 938 4344 4419 5849 8397 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 7734 833 154 1187 1413 3984 5377 عدد -اخبار منعکس شده )آکهي، گزارش و ...( به سایر رسانه ها 

 534 199 45 488 197 441 451 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 15741 14114 75 7455 15415 7954 1194 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتي 

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران یا 

 مسئولين معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي رادیو
487 4 43 311 9 31 198 

ئولين و مدیران ارشد در معاونت براي مصاحبه روابط عمومي با مس

 توليد اخبار حوزه شهرسازي
8 1 141 19 8 17 514 

 79 544 18 13 31 17 17 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 137458 18534 419 434957 551838 1773 31188 عدد -smsارسال کارت دعوت، پيام تبریک، تشکر، تسليت، هدایا و 

 181 18 1 3 4 8 47 عدد -امگذاري معابر ن

 138 488 419 1853 444 4718 513 عدد -تهيه بریده جراید 

 191 47 15 58 47 44 17 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبي 

 48 17 3 8 4 8 1 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 119 75 577 4518 178 4 434 مورد -نمایشگاه هاي فرهنگي 

 581 144 8 373 181 98 588 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 15858 8 4388 4393 437 145 1438 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 353 114 5 8 8 8 58 عدد -تيزر تهيه شده 

 1889 943 1813 4998 9438 487 485 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 57 188 11 41 14 18 15 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 17448 4384 11484 41148 3444 1448 14114 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 188418 47178 84481 14558 57914 19181 43791 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 41 48 58 15 41 11 19 مورد -مناقصه و فراخوان به جراید  ارسال آگهي مزایده و

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط 

 تعداد -عمومي( 
1557 7954 114 7474 11499 818 15888 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       318

 

 

 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ط

رواب
 

ی
عموم

 
ق

مناط
 

 44818 133 1837 811 314 171 1959 847 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جراید 

 - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتي 

 تعداد
4934 11989 4543 4138 3418 8898 18811 4183 

 419 197 418 431 191 95 145 98 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

 تلویزیوني)فيلمبرداري در محل یا حضور در برنامه هاي سيما(
13 45 9 17 11 17 3 78 

 131 445 8 8 41 1 8 155 مورد -افکارسنجي 

 558 154 1189 44 375 33 73 775 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 1115 318 438 18 411 57 85 147 مورد -ي مراسم بازدید برگزار

 5 8 5 18 11 8 1 1 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 49 517 11 11 83 3 51 1748 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 49 8 58 15 17 8 51 18 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 54 5 49 11 18 8 58 8 عدد -در رسانه ها پيام هاي مردمي مندرج 

 34171 454488 18834 43487 45198 48838 98818 51438 قطعه -تهيه عکس 

 3118 489 1543 1114 818 483 349 1778 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

تهيه و مستندسازي فيلم )تصویربرداري و ميکس و مونتاژ و 

 مورد -ن( تدوی
41 44 113 141 14 44 17 174 

 11733 15488 478 531 1135 945 7597 9378 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 7831 187818 498 5849 7143 144 1118 3853 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 4988 881 1411 987 118 878 1151 959 عدد -ایر رسانه ها اخبار منعکس شده )آکهي، گزارش و ...( به س

 438 485 458 479 488 143 481 149 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتي 

 تعداد
1484 13518 5813 8 5351 7414 1518 1114 

ضوري خبرنگاران یا هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و ح

 مسئولين معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي رادیو
5 58 9 33 5 75 8 83 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مدیران ارشد در معاونت 

 براي توليد اخبار حوزه شهرسازي
111 141 47 14 8 48 8 485 

 599 14 433 14 19 54 13 14 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

ارسال کارت دعوت، پيام تبریک، تشکر، تسليت، هدایا و 

sms- عدد 
94388 53188 43438 81854 5518 51719 183414 31188 

 7 8 14 11 11 44 49 4 عدد -نامگذاري معابر 

 19844 133 1181 481 114 518 3141 498 عدد -تهيه بریده جراید 

 181 317 91 14 71 59 18 38 مورد -بي بازدید از مساجد و مراکز مذه

 4 9 4 19 9 8 4 5 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 95 188 154 44 77 15 17 187 مورد -نمایشگاه هاي فرهنگي 

 398 485 1587 45 138 78 44 1145 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 8 184388 39145 4418 141738 1338 8 58338 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 15 1415 8 18 18 41 4 153 عدد -تيزر تهيه شده 

 41414 1518 589 4374 11498 118 99 1583 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 181 11 53 18 59 48 3 38 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 5951 4949 419 941 8918 945 1794 9495 عدد -بيلبرد چاپ انواع بنر و 

 45378 118488 444 43118 3853 1835 11114 54181 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 38 13 55 43 34 15 57 58 مورد -ارسال آگهي مزایده و مناقصه و فراخوان به جراید 

تال معاونت )خبرگزاري روابط توليد اخبار و درج درساب پور

 تعداد -عمومي( 
5884 11714 4143 4138 8 7441 744 41193 
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 1- 98541 99173 1171 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جراید 

 9- 511417 573951 13311 تعداد - www.tehran.iriانتي اخبار منعکس شده درپرتال اینتر

 15- 1744 3118 413 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي تلویزیوني)فيلمبرداري در محل یا 

 حضور در برنامه هاي سيما(
11 1144 989 -44 

 78- 11851 38938 384 مورد -افکارسنجي 

 47- 4854 8445 471 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 4- 4178 4981 491 مورد -برگزاري مراسم بازدید 

 71- 45 458 5 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 14- 1141 7443 187 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 39- 488 1149 47 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 14- 791 1148 54 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 14- 1573474 1337787 44351 قطعه -تهيه عکس 

 8- 54318 53341 1179 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

 517 14841 1858 743 مورد -تهيه و مستندسازي فيلم )تصویربرداري و ميکس و مونتاژ و تدوین( 

 71 398749 531148 47413 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 14 315717 581789 41711 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 7- 98717 183944 1187 عدد -اخبار منعکس شده )آکهي، گزارش و ...( به سایر رسانه ها 

 8- 4451 4775 485 تعداد -ر ارسال شده به سما اخبا

 18- 434111 584181 11175 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتي 

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران یا مسئولين معاونت 

 جهت انعکاس در برنامه هاي رادیو
187 4978 4537 -41 

ه روابط عمومي با مسئولين و مدیران ارشد در معاونت براي توليد اخبار حوزه مصاحب

 شهرسازي
78 5188 1744 -19 

 8 1941 1947 87 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 15- 4445477 7184158 484874 عدد -smsارسال کارت دعوت، پيام تبریک، تشکر، تسليت، هدایا و 

 1- 339 344 43 عدد -ي معابر نامگذار

 4 14899 14885 4154 عدد -تهيه بریده جراید 

 15- 5891 5339 111 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبي 

 41- 578 988 17 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 1 8811 8178 181 مورد -نمایشگاه هاي فرهنگي 

 54- 18857 14884 195 مورد -برگزاري همایش، جشنواره و کارگاه 

 44- 848141 1189348 57491 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 9- 4374 4843 117 عدد -تيزر تهيه شده 

 41- 151717 174315 3987 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 84- 1184 7473 38 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 11 154735 595883 19834 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 19- 919184 1178151 15138 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 5 497 473 54 مورد -ارسال آگهي مزایده و مناقصه و فراخوان به جراید 

 18 457918 414447 18811 تعداد -روابط عمومي( توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري 
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 -قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 عدد
188 11 8 48  8 418 

 95 41 11 11 48 13 143 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 533 7 41 84 7 83 1119 عدد -طرح  امالک در

 441 8 44 4384 141 348 188 عدد -امالک واراضي در اختيار 

 4 8 1138 15 14 8 8 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 54 45 11 9 53 41 111 عدد -پرونده هاي تشکيل یافته 

 7 8 18 8 1 8 8 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 4 4 4 1 4 1 18 عدد -توافق فروش متروکه 

 5478 8 71814 8 348 8 8 ميليون ریال -فروش اضافه مساحت 

 5884 5 3181 11149 115 44151 44833 ميليون ریال -فروش متروکه 

 158788 145898198 1544738 135134 117318 1458388 4585857 ميليون ریال -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 158788 145898484 1513374 135394 448951 1481388 4585857 ميليون ریال -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 181131 8 7177 8 8 51888 8 ميليون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 993471 819 54135 1194347 749898 439414 17854 مترمربع -مساحت امالک واراضي در اختيار 

 -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 عدد
338 18 141 543  8 581 

 9131 431 51389 1914 1511 41843 43835 مترمربع -عرصه تملکي 

 158388 145891388 1547557 135394 448951 1349851 4585857 ميليون ریال -هزینه تملک

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33قهمنط 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت
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 -قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 عدد
788 8 8 8 348 1154 8 

 39 44 578 41 18 48 13 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 18 1491 111 7 41 14 5488 عدد -طرح  امالک در

 1948 353 8194 8 41 8 8 عدد -ضي در اختيار امالک وارا

 8 8 31 18 8 8 8 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 145 58 131 134 188 13 1 عدد -پرونده هاي تشکيل یافته 

 8 8 78 1 1 8 449 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 8 4 14 14 44 18 9 عدد -توافق فروش متروکه 

 8 8 147888 134 81 8 48917 ميليون ریال - فروش اضافه مساحت

 8 88 484988 4711 13419 15893 18893 ميليون ریال -فروش متروکه 

 518149 481538 188 178834 417141 181993 78475 ميليون ریال -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 15958 197487 71748 181747 158379 71413 41741 ميليون ریال -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 481194 5445 54 14544 84883 55578 13989 ميليون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 5113 48411 31484171914 8 5135 8 8 مترمربع -مساحت امالک واراضي در اختيار 

 -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 عدد
1841 8 8 8 7454 1874 1948 

 4471 1449 14115 11348 5135 1388 1115 مترمربع -عرصه تملکي 

 8 71848 34843 191895 417141 8 78475 ميليون ریال -هزینه تملک
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 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت
منطقه
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 -منطقه   ير منقولوضعيت اموال غ

 عدد -قابل واگذاري 
8 18 818 8 53 8 181 8 

 19 17 51 39 51 11 38 151 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 38 3418 18 88 57 5488 58 131 عدد -طرح  امالک در

 38 5488 3 338 11 4418 1488 8 عدد -امالک واراضي در اختيار 

 8 8 45 55 4 8 58 8 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 8 11 53 88 4 147 154 131 عدد -پرونده هاي تشکيل یافته 

 8 1519 9 4 1 13 4 53 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 8 1 9 3 4 47 18 41 عدد -توافق فروش متروکه 

 8 17111478888 941 888888 418 9543 411 8 ميليون ریال -فروش اضافه مساحت 

 8 11 883 588884 738 137839 8118 48348 ميليون ریال -متروکه فروش 

 -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 ميليون ریال
4831511 48197 571441 111181 18371137459 18888 185181 314818 

 -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 ميليون ریال
374143 11838 534413 583831 11888574491 145587183 17111517117 341384 

ميليون  -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 ریال
1588114 45118 18113 33784 1378841991 1184188 183443 8 

 -مساحت امالک واراضي در اختيار 

 مترمربع
8 18113481 4845839 48744 789587 8 5734753 38457 

وضعيت اموال غير منقول 

 عدد -منطقه)تحت بهره برداري( 
8 1188 1888 8 7 8 4791 541 

 38457 17441 48915 4445148 57879 18375 4595 188114 مترمربع -عرصه تملکي 

 314818 185181 8 17349381134 8 571441 8373588 4831511 ميليون ریال -هزینه تملک

 

 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت
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 9- 5843 1445 181 عدد -قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 48- 1557 1831 41 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 3- 14537 17447 711 عدد -طرح  امالک در

 59 45478 14495 1838 عدد -امالک واراضي در اختيار 

 8 1574 1548 44 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 48- 1353 4144 78 عدد -پرونده هاي تشکيل یافته 

 1111 1718 111 78 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 49 487 145 9 عدد -توافق فروش متروکه 

 118455 17113511919 13185141 779555841 ميليون ریال -فروش اضافه مساحت 

 3 837134 819171 58973 ميليون ریال -فروش متروکه 

 73 18783594854 18471349437 838413149 ميليون ریال -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 191 51188141191 18478533114 1147495781 ميليون ریال -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 388338 1377554858 788581 488848385 ميليون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 578989 31414781914 11117444 4185739178 مترمربع -واراضي در اختيار مساحت امالک 

 58 19118 11841 944 عدد -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 84- 4714997 13149779 145388 مترمربع -عرصه تملکي 

 44 17474159898 18448114417 885479838 ميليون ریال -هزینه تملک
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تقدیم لوایح حقوقي و کيفري و دفاعيات در پرونده هاي 

 عدد -مطروحه در دادگاه عمومي 
541 188 414 115 343 541 488 

ابالغ احکام قضائي اخطاریه، احضاریه و دادنامه پرسنل و 

 عدد -مانکاران شهرداري پي
185 17 145 97 338 117 148 

 191 117 413 411 153 79 578 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

  احکام کلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي 
1 9 15 73 14 54 8 

 54 71 185 131 39 9 11 عدد -اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع قضائي 

 57 19 47 74 8 11 11 عدد -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 143 5 171 45 37 188 1 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 158 139 444 43 184 483 599 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالک و 

 عدد -نطقه مستغالت م
114 97 84 181 551 111 149 

 71 115 183 111 95 79 193 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 8 8 8 49 8 59 4 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 183 175 174 43 148 157 74 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و نوسازي 

 1893 147 4491 145 755 388 494 عدد -پاسخ استعالم به کليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، شهرسازي 

 عدد -و... 
184 117 149 181 4135 147 135 

 8 8 8 8 8 5 7 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 1788 1849 9918 5755 1944 4981 1335 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 445 49 411 113 58 11 155 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 185 137 484 198 8 184 578 عدد -تقاضاي حکم نمایندگي از مراجع قضائي 

تقدیم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي دادسراي 

 عدد -نظامي 
4 5 8 77 8 8 8 

 8 5 8 1 95 4 1 عدد -نامه جهت وصول مطالبات  تنظيم اظهار

 74 45 8 31 8 58 49 عدد -سد معبر نواحي   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فک

 1434 587 499 499 538 548 314 عدد -حضور در جلسات دادگاه و تنظيم الیحه دفاعيه 

 984 358 1838 419 137 345 918 عدد -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکایات 

 18114 81451 14114 13 17541514494 8 8 ميليون ریال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 158 38 148 187 348 45 149 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت
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تقدیم لوایح حقوقي و کيفري و دفاعيات در پرونده 

 عدد -هاي مطروحه در دادگاه عمومي 
448 118 11 474 477 57 443 

ابالغ احکام قضائي اخطاریه، احضاریه و دادنامه 

 عدد -پرسنل و پيمانکاران شهرداري 
478 119 8 198 49 8 171 

 381 1 48 115 4 185 538 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   احکام کلي به
9 3 8 44 8 8 38 

اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع قضائي 

 عدد -
8 17 1 49 19 7 58 

 -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 عدد
57 3 4 11 8 8 118 

 154 3 7 39 8 8 118 عدد -اي مشارکتي بررسي پرونده ه

 318 45 184 431 441 73 111 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالک 

 عدد -و مستغالت منطقه 
34 49 194 511 433 51 431 

 -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 عدد
11 8 8 439 51 133 434 

 -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 عدد
8 8 8 11 8 8 8 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و 

 عدد -نوسازي 
37 8 8 141 141 5 5 

 141 33 593 481 115 415 543 عدد -پاسخ استعالم به کليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، 

 عدد -هرسازي و... ش
518 48 7 187 151 8 418 

 8 8 8 13 8 8 4 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 1497 1834 7588 1773 898 4891 385 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 138 8 174 499 59 89 144 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 8 8 193 178 8 8 134 عدد -تقاضاي حکم نمایندگي از مراجع قضائي 

تقدیم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي 

 عدد -دادسراي نظامي 
8 8 8 9 8 8 1 

 1 11 8 8 8 9 8 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

سد معبر   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فک

 عدد -نواحي 
18 15 8 184 48 8 71 

 -دگاه و تنظيم الیحه دفاعيه حضور در جلسات دا

 عدد
413 118 18 595 545 117 554 

 -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکایات 

 عدد
489 511 33 347 484 148 488 

 14954 8 131514475489 15818 783 4111888888 5875 ميليون ریال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 544 11 18 538 48 17 144 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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تقدیم لوایح حقوقي و کيفري و دفاعيات در 

 عدد -پرونده هاي مطروحه در دادگاه عمومي 
453 178 413 714 443 473 171 411 

الغ احکام قضائي اخطاریه، احضاریه و دادنامه اب

 عدد -پرسنل و پيمانکاران شهرداري 
441 118 518 144 391 4 148 418 

 488 41 154 388 737 519 148 537 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   احکام کلي به
481 158 11 441 8 185 44 3 

اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع 

 عدد -قضائي 
517 45 11 137 51 8 58 54 

اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 عدد -
519 1 1 413 1 8 4 151 

 7 8 8 8 171 4 8 971 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 419 95 143 771 419 113 474 813 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره 

 عدد -امالک و مستغالت منطقه 
981 83 148 845 434 433 53 348 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه 

 عدد -شهرسازي 
175 49 184 418 11 94 48 114 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور 

 عدد -اراضي 
149 8 5 411 8 8 8 8 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و 

 عدد -نوسازي 
785 8 111 341 15 483 14 34 

 1557 183 1139 495 377 117 414 449 عدد -پاسخ استعالم به کليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، 

 عدد -نوسازي، شهرسازي و... 
347 441 184 719 8 1849 438 1513 

 34 8 8 5 8 8 8 515 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 5454 4811 418 1419 8573 1438 787 5173 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 149 441 449 441 745 144 41 448 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 8 411 594 435 481 18 151 143 عدد -تقاضاي حکم نمایندگي از مراجع قضائي 

تقدیم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال 

 عدد -رسيدگي دادسراي نظامي 
53 8 8 8 8 8 8 8 

 19 1 8 1 475 58 8 191 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

سد معبر   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فک

 عدد -نواحي 
738 111 58 774 31 454 41 47 

ر جلسات دادگاه و تنظيم الیحه دفاعيه حضور د

 عدد -
711 547 185 713 174 518 138 114 

حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري 

 عدد -شکایات 
391 319 117 741 978 1849 143 315 

 8 54137 54891148117 548748 15941781 18711 11458 1831343411 ميليون ریال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 98 57 414 741 448 94 95 558 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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تقدیم لوایح حقوقي و کيفري و دفاعيات در پرونده هاي مطروحه 

 عدد -در دادگاه عمومي 
511 8111 4857 -19 

ائي اخطاریه، احضاریه و دادنامه پرسنل و پيمانکاران ابالغ احکام قض

 عدد -شهرداري 
191 3514 1449 -48 

 9- 4141 4753 478 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

قضائي   احکام کلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماکن

 عدد -
48 1774 1199 -13 

 1- 1177 1353 47 عدد -راجع قضائي اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي م

 54 1349 1141 78 عدد -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 7- 4551 4194 184 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 11- 3849 4338 443 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالک و مستغالت 

 عدد -قه منط
451 9484 3134 -13 

 98- 1145 18841 187 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 184 1457 414 34 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 31- 5418 4384 114 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و نوسازي 

 78- 14448 34481 373 عدد -به کليه واحدها پاسخ استعالم 

 -پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، شهرسازي و... 

 عدد
118 37154 9838 -85 

 11 593 534 18 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 8 84489 79815 5919 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 8 5883 5814 175 عدد -ي هاي قضائ  تشکيل پرونده

 8 1778 1117 417 عدد -تقاضاي حکم نمایندگي از مراجع قضائي 

تقدیم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي دادسراي نظامي 

 عدد -
4 149 147 -4 

 4 1584 1587 45 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 1- 4784 4818 145 عدد -معبر نواحي  سد  پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فک

 44- 8478 11754 591 عدد -حضور در جلسات دادگاه و تنظيم الیحه دفاعيه 

 45- 15147 17134 414 عدد -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکایات 

 11- 488884415191 455475118191 9138484154 ميليون ریال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 18 3118 1494 451 عدد -قامه دعوي کيفري در مراجع قضائي ا
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 185 34 49 118 49 93 97 مورد -تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات 

 79 38 44 45 45 114 484 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 39 91 78 114 71 175 111 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 187 85 78 118 74 93 141 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 1418539811984 111373 1889854 434819 134514 7413541 4855584 ميليون ریال -حجم قراردادهاي منعقده 

 53 59 1 15 9 55 47 مورد -مناقصات تجدید شده 

 8 38 8 45 38 111 8 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت
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 95 91 185 34 58 58 53 مورد -تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات 

 178 48 58 31 53 43 48 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 18 14 119 18 43 47 41 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 55 51 188 51 89 58 59 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 945487 154918 598539 455341 8 494454 131895 ميليون ریال -حجم قراردادهاي منعقده 

 15 59 14 11  18 15 مورد -مناقصات تجدید شده 

 151 37 48 31 8 8 14 مورد -ي به تا مين اجتماعي معرف

 

 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 -تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات  

 مورد
131 49 39 74 93 19 43 43 

 35 41 73 191 155 94 44 145 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 149 14 33 74 84 79 118 181 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 73 11 48 93 49 39 88 141 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 354114 414353 13989718 1191991 118598 147988818853 434854 415333 ميليون ریال -حجم قراردادهاي منعقده 

 45 5 5 54 49 11 49 49 مورد -ده مناقصات تجدید ش

 85 8 54 71 98 94 57 114 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 

 

 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 

ق
مناط

 

 18- 1458 1858 71 مورد -تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات 

 13- 1899 4444 84 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 48 1759 1134 79 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 1 1491 1474 77 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 178 4858588889519 534118985998 94438818143 ميليون ریال -حجم قراردادهاي منعقده 

 58- 143 445 44 مورد -مناقصات تجدید شده 

 48- 1138 1114 34 وردم -معرفي به تا مين اجتماعي 
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 22در سال  ه شهرسازی و معماری مناطقحجم فعالیت های انجام شده در حوز

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
شهرساز

و 
 

ی
معمار

 -
 

عملکرد
 

حوزه
 

ی
شهرساز

و 
 

ی
معمار

 
ق

مناط
 

 191 1887 4934 1953 1459 4938 8 مورد -ارسال به کميسيون توافقات 

 15888 8871 18484 18887 11758 14818 7447 مورد -ارسال به کميسيون داخلي 

 7558 5574 7998 8458 4483 9144 7194 مورد -ارسال به کميسيون ماده صد 

 9485 7817 59184 7111 7873 9984 4519 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 1411 4511 4818 4795 4941 3135 5941 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 4554 1951 1837 5913 991 1454 1191 عدد -برگ عدم خالف 

 184 544 84 1138 5 438 144 عدد -بالمانع شهرسازي و ناحيه 

 14 8 1 15 18 49 54 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 15 49 871 587 155 114 134 عدد -پروانه ساختمان

 8 8 1 1 1 4 44 عدد -پروانه تبدیل 

 5984 4198 3398 4374 4581 3488 5811 عدد -پروانه تخریب و نوسازي 

 8 8 8 1 8 8 8 عدد -پروانه تعویض سقف 

 579 133 444 511 134 393 1915 عدد -پروانه تعویض و تغيير نقشه 

 8 8 8 1 11 8 11 عدد -پروانه تغييرات 

 7 8 48 413 8 8 8 عدد -تفکيک نقشه 

 511 459 484 115 483 513 478 عدد -تمدید پایان کار 

 48 19 41 41 19 8 43 عدد -تمدید پروانه ساختماني 

 4 14 9 18 7 18 49 عدد -پروانه توسعه بنا 

 813 113 48 87 178 444 441 مورد - 19گواهي ساختمان قبل از سال 

 413 481 73 145 441 554 588 عدد -پایانکار صوري 

 18789 3758 5184 15494 489 7711 8 برگ -صدور اخطاریه 

 138 581 13 773 483 318 8 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهاي کسبي 

 48984 17133 44853 58581 43847 53995 47193 تعداد پرونده هاي تشکيل شده

 11481 11854 55351 44485 43981 14318 58984 تعداد برگشت پرونده هاي در جریان

 1833 1383 7988 7914 1994 4337 9485 تعداد درخواست هاي صدور پروانه

 7717 5138 14333 19487 9384 11134 11148 تعداد دستور نقشه هاي صادره

 5591 4199 3711 3448 4711 3483 1897 تعداد پروانه هاي صادره

 4388414 5449844 54985489 7135713 141959191718 41811148 14448941 متراژ پروانه هاي صادره

 7954 3148 845 5894 4134 45111 4834 ميانگين کل زماني صدور پروانه

درصد پروانه هاي صادره سال جاري که 

 تشکيل در همان سال دارد
4478 54 314 414 1818 4184 4515 

 15984 9911 14541 13184 11138 17181 18489 تعداد گواهي صادر شده

 5389191 3954483 11398118 9485415 58811878 171978513 14153845 متراژ گواهي صادر شده

 4597 4148 9193 4831 1814 48953 5199 ميانگين کل زمان صدور گواهي

ميانگين زمان توقف )متقاضي( صدور 

 گواهي
1479 14511 47789 4147 989 583 743 

 4951 745 418 384 1141 1848 8 ت کسبيتعداد استعالمات و پاسخ استعالما

 51887 48348 44581 34548 51449 43149 48313 تعداد بازدیدهاي انجام شده

 3141 8894 1835 1174 3538 1881 1511 تعداد عدم قابليت غيرسيستمي مدیران

 8 188 834 555 441 481 8 تعداد پرونده هاي ارسالي به ماده پنج

 4958 9841 15448 14711 4743 48891 1534 المات طرح تفصيليتعداد پاسخ استع

 3195 5118 3918 14331 1111 77877 7453 ميانگين زمان توقف )متقاضي( پروانه
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
شهرساز

 و 
ی

معمار
 -

 
عملکرد
 

حوزه
 

ی
شهرساز

 و 
ی

معمار
 

ق
مناط

 

 3818 1185 8 7483 1179 115 183 مورد -ال به کميسيون توافقات ارس

 4444 4784 5184 5444 7783 1418 17489 مورد -ارسال به کميسيون داخلي 

 7548 5513 9988 5813 4885 4545 3459 مورد -ارسال به کميسيون ماده صد 

 8184 1359 5111 8385 7343 4447 1773 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 7187 5851 5354 5341 3414 4844 4475 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 1745 734 1118 4841 1947 841 4784 عدد -برگ عدم خالف 

 55 555 448 49 4747 44 137 عدد -بالمانع شهرسازي و ناحيه 

 4 8 3 8 8 8 18 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 17 18 11 3 144 48 57 عدد -پروانه ساختمان

 8 8 1 14 8 8 8 عدد -پروانه تبدیل 

 7443 5485 5158 5949 1318 5838 4184 عدد -پروانه تخریب و نوسازي 

 1 8 8 8 8 8 8 عدد -پروانه تعویض سقف 

 379 418 144 711 141 448 1848 عدد -پروانه تعویض و تغيير نقشه 

 3 5 3 43 8 4 49 عدد -پروانه تغييرات 

 4 8 8 8 58 8 8 عدد -ک نقشه تفکي

 1553 458 431 1781 747 117 174 عدد -تمدید پایان کار 

 14 51 43 8 13 5 11 عدد -تمدید پروانه ساختماني 

 7 1 14 41 1 1 3 عدد -پروانه توسعه بنا 

 491 189 1547 713 195 4 434 مورد - 19گواهي ساختمان قبل از سال 

 58 51 118 91 13 18 118 دعد -پایانکار صوري 

 7818 4843 1785 4837 5459 4413 354 برگ -صدور اخطاریه 

 4833 75 1488 1445 1891 484 484 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهاي کسبي 

 54797 4433 41538 14199 48518 4498 43818 تعداد پرونده هاي تشکيل شده

 58488 4433 11915 13788 48155 484 19111 تعداد برگشت پرونده هاي در جریان

 8115  4397 5135 3341 5188 8871 تعداد درخواست هاي صدور پروانه

 15891 4873 7334 3718 7495 5411 14434 تعداد دستور نقشه هاي صادره

 7141 378 5844 4481 5451 4348 4119 تعداد پروانه هاي صادره

 13578343 151119 5434899 1849485 4114871 14337171 551185414 متراژ پروانه هاي صادره

 7154 1894 1888 1114 3947 4945 1791 ميانگين کل زماني صدور پروانه

درصد پروانه هاي صادره سال جاري که تشکيل 

 در همان سال دارد
753 1847 114 8 1585  1577 

 15395 847 8544 18811 87878 3148 11741 تعداد گواهي صادر شده

 5487848 547834 5383441 1833511 4431895 9911878 114114385189 متراژ گواهي صادر شده

 5148 155 4351 879 4431 5544 4197 ميانگين کل زمان صدور گواهي

 951 181 451 478 183 414148 4315 ميانگين زمان توقف )متقاضي( صدور گواهي

 5843  1843 1817 1188 588 197 مات کسبيتعداد استعالمات و پاسخ استعال

 15397 5115 41743 34431 44553 14855 51114 تعداد بازدیدهاي انجام شده

 4879 348 5184 158 1719 581 3431 تعداد عدم قابليت غيرسيستمي مدیران

 11  181 44 11 47 43 تعداد پرونده هاي ارسالي به ماده پنج

 7374 931 1818 1547 3441 4994 15414 طرح تفصيليتعداد پاسخ استعالمات 

 4549 494 3448 1889 5118 5884 78159 ميانگين زمان توقف )متقاضي( پروانه
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 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
شهرساز

و 
 

ی
معمار

 -
 

عملکرد
 

حوزه
 

ی
شهرساز

و 
 

ی
معمار

 
ق

مناط
 

 8 884 881  1133 1374 1818 3143 مورد -به کميسيون توافقات  ارسال

 5344 4135 5389 1585 5144 3747 5488 9984 مورد -ارسال به کميسيون داخلي 

 4417 1891 1317 4977 1891 5498 5343 9145 مورد -ارسال به کميسيون ماده صد 

 714 4558 5448 4514 4474 5474 5189 8414 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 1431 1988 1384 4948 3489 3884 1471 8543 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 875 751 1883 159 4191 1181 1178 4718 عدد -برگ عدم خالف 

 118 4 914 4 57 319 113 84 عدد -بالمانع شهرسازي و ناحيه 

 1 4 18 7 1 8 1 5 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 1484 558 559 174 131 1774 59 177 عدد -تمانپروانه ساخ

 1 8 8 8 5 8 8 8 عدد -پروانه تبدیل 

 414 1734 1141 4549 1181 5154 4439 4588 عدد -پروانه تخریب و نوسازي 

 8 1 8 5 8 8 8 8 عدد -پروانه تعویض سقف 

 784 451 511 141 548 154 448 519 عدد -پروانه تعویض و تغيير نقشه 

 3 4 8 8 4 8 1 4 عدد -پروانه تغييرات 

 138 8 8 8 11 49 8 9 عدد -تفکيک نقشه 

 1 171 571 181 558 881 918 1114 عدد -تمدید پایان کار 

 1 44 41 8 11 9 18 44 عدد -تمدید پروانه ساختماني 

 9 43 19 3 15 5 4 11 عدد -پروانه توسعه بنا 

 8 5 484 8 4 147 458 474 مورد - 19گواهي ساختمان قبل از سال 

 15 8 8 4 81 7 51 41 عدد -پایانکار صوري 

 7584 4344 3117 4314 4584 7988 1793 3319 برگ -صدور اخطاریه 

 119 48 1544 18 39 131 793 311 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهاي کسبي 

 18717 11888 14818 15983 41444 48737 17389 57943 تعداد پرونده هاي تشکيل شده

 41151 11185 11975 4988 18113 13394 9459 14814 تعداد برگشت پرونده هاي در جریان

 4171 4415 3489 4454 4771 3173 5717 9575 تعداد درخواست هاي صدور پروانه

 5748 4771 4174 5588 4138 7884 4914 18348 تعداد دستور نقشه هاي صادره

 4884 4848 5888 4881 5975 5544 4588 3888 پروانه هاي صادره تعداد

 9898884 3588959 1794439 1918883 5548443 4484148 1474854 1883987 متراژ پروانه هاي صادره

 185 4797 44781 1371 7941 8581 4441 4747 ميانگين کل زماني صدور پروانه

درصد پروانه هاي صادره سال جاري که 

 کيل در همان سال داردتش
814 488 1411 441 11 1534 449 1189 

 4877 7911 7831 1717 7744 18883 8341 14573 تعداد گواهي صادر شده

 4145354 11774834 1984815 1187447 4588838 4737743 4594875 138487887 متراژ گواهي صادر شده

 1983 1531 4714 1345 5133 5944 14311 5114 ميانگين کل زمان صدور گواهي

ميانگين زمان توقف )متقاضي( صدور 

 گواهي
1891 915 871 898 187 314 911 943 

 133 19 1411 14 184 487 1481 319 تعداد استعالمات و پاسخ استعالمات کسبي

 11478 13341 13871 11448 45834 47178 44451 18443 تعداد بازدیدهاي انجام شده

 41 1549 4385 1397 4188 1541 1948 7814 قابليت غيرسيستمي مدیران تعداد عدم

 439 44 43 44 88 15 94 48 تعداد پرونده هاي ارسالي به ماده پنج

 1957 881 4419 445 4487 1981 18781 18813 تعداد پاسخ استعالمات طرح تفصيلي

 1133 1814 5178 4718 3535 5858 1118 1183 ميانگين زمان توقف )متقاضي( پروانه
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 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

حوزه
 

ی
شهرساز

و 
 

ی
معمار

 -
 

عملکرد
 

حوزه
 

ی
شهرساز

و 
 

ی
معمار

 
ق

مناط
 

 348 15743 7845 4881 مورد -ارسال به کميسيون توافقات 

 458 137833 41384 7159 مورد -ارسال به کميسيون داخلي 

 1484 117411 9883 3514 وردم -ارسال به کميسيون ماده صد 

 891 137448 13835 7143 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 887 188335 11894 1371 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 381 11481 4951 1893 عدد -برگ عدم خالف 

 738 7793 988 531 عدد -بالمانع شهرسازي و ناحيه 

 7538 119 4 7 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 877 7114 744 558 عدد -پروانه ساختمان

 178 38 18 4 عدد -پروانه تبدیل 

 199 87985 11471 5994 عدد -پروانه تخریب و نوسازي 

 - 9 8 8 عدد -پروانه تعویض سقف 

 173 11881 1944 381 عدد -پروانه تعویض و تغيير نقشه 

 4511 149 7 8 عدد -پروانه تغييرات 

 873 314 34 43 عدد -شه تفکيک نق

 4147 11431 131 358 عدد -تمدید پایان کار 

 9155 374 4 44 عدد -تمدید پروانه ساختماني 

 1149 493 41 15 عدد -پروانه توسعه بنا 

 1771 3814 514 444 مورد - 19گواهي ساختمان قبل از سال 

 883 5843 587 158 عدد -پایانکار صوري 

 348 181114 13185 1418 برگ -یه صدور اخطار

 511 11145 5181 414 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهاي کسبي 

 449 311459 78339 45595 تعداد پرونده هاي تشکيل شده

 181 141885 81881 19157 تعداد برگشت پرونده هاي در جریان

 319 114513 18884 3318 تعداد درخواست هاي صدور پروانه

 517 173455 59439 7985 داد دستور نقشه هاي صادرهتع

 578 88394 17119 5445 تعداد پروانه هاي صادره

 175947154 19484448914 متراژ پروانه هاي صادره
14411991474

4 
414755 

 1438 181941 15178 8449 ميانگين کل زماني صدور پروانه

 4818 48783 983 998 در همان سال دارددرصد پروانه هاي صادره سال جاري که تشکيل 

 815 547478 51738 11891 تعداد گواهي صادر شده

 197887344 3118538559 متراژ گواهي صادر شده
11448588513

8 
34885 

 1578 147155 8438 3779 ميانگين کل زمان صدور گواهي

 1811 499457 44435 15448 ميانگين زمان توقف )متقاضي( صدور گواهي

 381 48444 1483 1545 تعداد استعالمات و پاسخ استعالمات کسبي

 381 454153 95817 48913 تعداد بازدیدهاي انجام شده

 334 73978 11413 5135 تعداد عدم قابليت غيرسيستمي مدیران

 1151 4414 414 143 تعداد پرونده هاي ارسالي به ماده پنج

 488 115494 48583 4351 فصيليتعداد پاسخ استعالمات طرح ت

 1938 415441 11818 11837 ميانگين زمان توقف )متقاضي( پروانه
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
تعمیر
 و 

ی
نگهدار

 
ی

پلها
 

ی
بتن

 

 و
ی

فلز
 

سواره
 

رو
 

 19 8 8 4888 8 8 913 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 8 8 8 8 8 8 8 مترمکعب -راي فنداسيون اج

 51 58 11 41 138 51 95 مترمکعب -بتن ریزي 

 51 48 338 51 183 11 34 مترمکعب -تخریب 

 8 488 18 7438 8 5488 1378 کيلوگرم -ترميم نرده 

 953 48 1844 44841 143 18 78 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 13 48 8 4 177 433 348 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 8 8 8 8 8 8 8 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 8 8 38 483 8 4434 8 متر -تهيه و نصب گاردریل 

 8 8 8 8 8 8 8 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
وع

ن
مرا

 -
 

تعمیر
 و 

ی
نگهدار

 
ی

پلها
 

ی
بتن

 

 و
ی

فلز
 

سواره
 

رو
 

 8 1395 1347 8 8 8 83848 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 8 148 487 1 8 8 438 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 41 194 475 1884 58 4 18388 مترمکعب -بتن ریزي 

 415 514 1138 8411 8 3 8175 مترمکعب -تخریب 

 8 9815 7114 8133 488 8 8 رمکيلوگ -ترميم نرده 

 848 1477 4459 54737 8 8 51431 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 87 4888 1149 11 8 8 74 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 8 8 881 8 8 8 754 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 438 1884 188 547 8 8 8 متر -تهيه و نصب گاردریل 

 8 53 1181 1884 48 8 1389 مترمربع -ضخامت  44cmني با کمتر از دیوارچي

 

 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
تعمیر
 و 

ی
نگهدار

 
ی

پلها
 

ی
بتن

 و 

ی
فلز

 
سواره
 

رو
 

 48834 8 8 58 8 784 8 8 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 17 8 8 8 1 8 177 8 مترمکعب - اجراي فنداسيون

 588848 78 739 188 5 1151 138 43 مترمکعب -بتن ریزي 

 91 147 1889 111 717 1958 548 49 مترمکعب -تخریب 

 8 18138 8 8 1478 8 8 8 کيلوگرم -ترميم نرده 

 198 3448 8 411 5138 19151 8 74 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 544 155 8 34 1 4 178 15 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 8 511 8 8 3 5 8 553 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 479 7183 8 8 138 488 14 8 متر -تهيه و نصب گاردریل 

 58 1537 8 8 8 97 8 1818 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 
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 45 131974 95813 4988 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 93- 981 18134 11 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 517 518938 71554 11198 مترمکعب -بتن ریزي 

 38- 47851 41894 1449 مترمکعب -تخریب 

 14- 34978 98157 4398 کيلوگرم -ترميم نرده 

 14 144753 189111 3741 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 18- 3775 9381 444 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 85- 4195 15118 188 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 34- 15481 51894 418 متر -تهيه و نصب گاردریل 

 31- 7131 13445 543 مترمربع - ضخامت 44cmدیوارچيني با کمتر از 
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 71747 149144 494381 171989 495594 589984 837878 مترمربع -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 8559 18475 78851 17384 55844 141194 8814 تن -آسفالت اساسي 

 5484 3177 51383 54817 18174 14738 113849 تن -آسفالت لکه گيري 

 1888 1751 48485 8491 18814 15417 13818 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 74854 53348 581838 181884 439998 1837113 13948 مترمربع -آسفالت اساسي 

 7481 9811 111499 48411 14878 81139 513457 مترمربع -ت مرمت نوار حفاري آسفال

 14141 44894 194498 414575 74748 159183 475388 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 48377 19998 14548 43448 11898 45178 143353 تن -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 8 488 8 8 8 488 8 تن -آسفالت پليمري 

 8 5488 8 48 8 1888 8 مترمربع -آسفالت پليمري 
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 -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 مترمربع
34848 98417 81171 87944 74889 419747 487454 

 11181 4848 18788 4545 1947 8 5953 تن -آسفالت اساسي 

 8588 54171 8447 18715 17311 3881 8574 تن -آسفالت لکه گيري 

 3834 14851 4444 3181 498 1587 1557 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 414441 45151 71959 59885 41485 8 945 مترمربع -آسفالت اساسي 

 -مرمت نوار حفاري آسفالت 

 مترمربع
17411 3784 5789 14494 53181 37153 51339 

 13414 448973 38844 91189 58719 43431 11549 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 تن
14488 18373 191444 11417 14318 14149 11841 

 8 8 8 588 8 8 8 تن -آسفالت پليمري 

 8 8 8 4788 8 8 8 مترمربع -فالت پليمري آس
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 -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 مترمربع
39413 75853 474749 118451 471583 185434 181948 77817 

 34574 7743 48144 4813 48448 1857 48437 48781 تن -آسفالت اساسي 

 14844 5917 19444 7579 11188 1979 58549 15359 تن -آسفالت لکه گيري 

 7345 1711 4598 4484 919 4493 1577 4578 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 548574 45118 311175 18199 489998 17535 115543 188188 مترمربع -آسفالت اساسي 

 47474 15131 14914 13111 3945 4414 7188 14874 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 88975 48934 157841 14148 511145 18143 51784 34884 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 تن
11135 14393 11541 17717 11994 51775 55833 14339 

 8 8 8 5 8 8 8 8 تن -آسفالت پليمري 

 8 8 8 58 8 8 8 8 مترمربع -آسفالت پليمري 
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 13- 1488189 3384389 414719 مترمربع -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 47- 458591 839183 48431 تن -آسفالت اساسي 

 7- 194447 351344 44334 تن -آسفالت لکه گيري 

 49- 151951 183487 3997 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 18 5844748 5183584 175744 مترمربع -آسفالت اساسي 

 59 947434 497178 15981 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 5 4484597 4154179 188491 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 8- 938895 1854445 15384 تن -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 78- 785 5454 54 تن -آسفالت پليمري 

 39- 4938 14718 514 مترمربع -آسفالت پليمري 
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 188 438 8 8 141 58173 158 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 8 5898 54 15 191 1841 1841 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 8 8 8 8 48 549 38 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 8 8 5538 38 438 11143 8 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 8 1988 48 8 177 3554 154 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 8 8 8 8 8 18188 8 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 1414 14918 4118 14387 4878 188987 13744 مترمربع -احداث معابر 

 17 4717 18 11 185 541 533 عدد -بازسازي دریچه 

 8 7347 18 1 411 1798 443 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 11 5719 8 9 118 418 8 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 43 5998 478 1398 1857 3815 18434 مترمکعب -بتن ریزي 

 149 3455 148 8 194 48884 43 مترمربع -تاسيسات برقي 

 18 4898 78 8 197 41478 143 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 8 58 8 8 18 71 1 دستگاه -هيز و نصب موتور پمپ تج

 71 4788 488 1148 1885 11919 1913 مترمکعب -تخریب 

 58 4448 8 577 478 8418 1183 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 8 544 48 4 11 94 3 عدد -بازسازي آبخوري 

 8 5813 8 1 148 3348 48 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 8 4444 8 8 191 81835 8 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 8 598 113 153 134 1458 1588 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 8 1888 873 78 134 148 193 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 18 188 8 8 98 4488 8 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 488 14418 7854 14154 4551 189458 15598 مترمربع -ژ تسطيح و رگال

 181 18411 1475 1419 1475 418844 18941 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 138 8484 4418 1114 457 941993 54488 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 8 1977 18 8 175 1414 1811 مترمکعب -فونداسيون 

 11 4493 318 1917 1493 13584 8543 عمترمرب -قالب بندي 

 8 748 95 158 485 4778 5113 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 8 9888 11 5884 133 35183 14488 مترمربع -محوطه سازي 

 145 7714 384 195 788 138548 4988 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 81 1898 443 8 413 4888 398 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 75 1548 88 8 195 1388 48 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 8 8 8 8 118 1738 148 مترمربع -نازک کاري )سقف کاذب( 

 98 1538 1848 8 137 7818 1418 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 3 918 4188 938 8 5988 1388 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 14 1488 13 484 8 5448 8 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 8 5818 197 8 458 5848 1118 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 549 1984 4318 48 458 1478 4443 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 8 18 4 8 174 1833 1519 مترمکعب -کف تراشي 

 74 318 4 448 143 4434 5411 ترمربعم -کف سازي )نهر( 

 8 418 8 8 137 413 8 مترمربع -نازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 8 13 8 8 14 4 8 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 8 1431 8 4158 4141 3484 1918 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 8 4539 8 498 1133 1113 4583 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 1479 571 731 4994 148 8 8 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 43 149 551 1 8 8 8 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 8 4 194 8 8 8 8 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 58 38 484 148 8 8 8 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 144 4 415 184 8 8 8 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 488 188 7 8 8 8 8 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 18781 4874 1914 1331 1143 8 14875 مترمربع -احداث معابر 

 78 734 711 4159 483 8 711 عدد -بازسازي دریچه 

 313 114 75 1187 8 8 8 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 8 148 19 8 8 8 8 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 5411 1718 1485 4839 1848 8 9973 مترمکعب -بتن ریزي 

 518 33 1198 1475 38 8 4578 مترمربع -تاسيسات برقي 

 3 4 854 413 8 8 8588 بعمترمر -تاسيسات مکانيکي 

 1 1 4 8 8 8 8 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 5795 788 5884 11138 119 8 7789 مترمکعب -تخریب 

 181 4119 371 143 188745 8 8 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 14 449 17 4 8 8 8 عدد -بازسازي آبخوري 

 143 18 58 1 8 8 8 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 583 1 314 8 8 8 8 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 1174 35 447 8 8 8 8 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 8 145 74 118 8 8 8 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 8 173 181 183 8 8 8 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 43991 4158 4418 11843 4834 8 14917 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 4839 859 4811 7347 413 8 13987 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 4448 481 4583 4758 17495 8 13897 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 55 1454 194 1 8 8 8 مترمکعب -فونداسيون 

 4345 1454 448 4139 4849 8 14315 مترمربع -قالب بندي 

 7411 448 111 588 58 8 1581 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 14841 8845 1749 718 783 8 1113 مترمربع -محوطه سازي 

 5814 435 5174 1433 53 8 8 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 8 94 173 487 14 8 8 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 8 1783 858 1834 8 8 888 مترمربع -یوارها( نازک کاري ) د

 8 8 134 8 8 8 835 مترمربع -نازک کاري )سقف کاذب( 

 8 188 1558 1413 8 8 8 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 8 144 451 51388 8 8 488 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 8 448 191 8 8 8 541 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 8 31 479 443 8 8 485 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 8 48 147 1318 73 8 8 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 8 1554 1113 8 8 8 18 مترمکعب -کف تراشي 

 378 7834 333 1388 44 8 4984 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 8 75 181 538 8 8 8 ربعمترم -نازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 8 1 3 8 8 8 8 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 4348 4135 498 45947 418 8 184349 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 1344 938 134 4333 13 8 8 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 4814 8 848 348 4148 8 538 8 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 1855 11 3 18 8 74 818 8 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 5448 8 5888 8 8 8 8 8 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 5848 8 4459 8 3888 8 8 8 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 343 183 8 58 13 8 8458 198 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 538 8 8 8 8 8 8 8 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 19747 3338 4988 11848 833 5488 1883 41593 مترمربع -احداث معابر 

 88 13 78 98 35 118 438 8 عدد -بازسازي دریچه 

 4483 583 158 8 8 8 48 8 مترمربع -تاسيسات بازسازي و تعميرات 

 48 8 1 8 1 1 48 8 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 8587 43 1455 5945 91 894 1349 5147 مترمکعب -بتن ریزي 

 7778 118 11 138 8 148 18739 8 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4191 511 43 8 8 8 1894 8 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 1 8 1 8 8 58 8 8 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 1784 551 4144 5949 933 314 1591 3171 مترمکعب -تخریب 

 751 8 58 141 438 8 48 131 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 3 8 1 8 1 8 58 8 عدد -بازسازي آبخوري 

 4437 8 498 8 197 488 8 8 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 438 8 8 48 8 8 5318 8 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 45848 8 1491 18988 48553 8 953 8 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 515 8 18 171 8 8 318 8 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 448 8 58 8 8 8 8 8 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 15499 7458 14544 41748 4483 5343 5958 41481 مترمربع -ح و رگالژ تسطي

 5911 1418 7473 4143 475 1844 1197 5334 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 58111 1548 1444 1155 178 4359 5388 4589 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 431 45 13 8 8 8 148 8 مترمکعب -فونداسيون 

 3177 1988 1171 3148 38 518 1484 431 مترمربع -بندي قالب 

 113 8 8 1888 88 8 4 3341 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 41471 814 1788 9881 8 4887 149 4195 مترمربع -محوطه سازي 

 11739 171 1817 4444 338 4559 1531 1747 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 814 341 8 18 8 1438 974 8 مترمربع -ایزوالسيون( نازک کاري )

 8548 119 53 79 48 994 4838 8 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 4185 331 8 415 8 8 114 8 مترمربع -نازک کاري )سقف کاذب( 

 7738 8 8 114 8 715 4498 8 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 389 8 41 18 8 4334 1888 8 مترمربع -( نازک کاري )نقاشي

 4594 341 8 148 88 448 4373 8 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 119 1873 18 11 8 8 1158 8 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 1581 8 8 5178 898 1788 891 8 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 488 8 48 8 148 8 548 418 مترمکعب -کف تراشي 

 414 11853 388 411 154 8 8 18 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 443 8 8 14 8 8 178 8 مترمربع -نازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 4 8 53 8 4 58 8 8 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 9318 1488 8448 4943 1443 475 513 1153 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 144 11 18 13 4811 8 8 5317 مترمربع -رميم معابر معلولين احداث و ت
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 1 33384 33417 4344 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 31 14118 8418 344 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 98- 7511 75838 551 ترمکعبم -اجراي مخزن بتني 

 44- 49948 88148 1548 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 8 17581 17595 798 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 141 11837 1951 385 مترطول -احداث مسير ویژه دوچرخه 

 7- 581974 548454 15844 مترمربع -احداث معابر 

 3 9835 8458 114 عدد -بازسازي دریچه 

 41- 11781 58131 474 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 94 1138 4478 485 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 51- 78354 187188 5484 مترمکعب -بتن ریزي 

 3 31489 34118 4184 مترمربع -تاسيسات برقي 

 59 18588 48935 1854 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 79- 181 875 8 دستگاه -هيز و نصب موتور پمپ تج

 58- 74745 185354 5587 مترمکعب -تخریب 

 341 119151 18837 3149 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 73- 819 5154 59 عدد -بازسازي آبخوري 

 15- 14449 11149 334 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 188 88114 51344 1884 مترمربع -نيکي بازسازي تاسيسات برقي و مکا

 415 43149 9171 4971 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 78- 1915 44454 445 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 19- 1419 9888 418 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 11- 145193 344187 41848 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 78 585448 178559 15885 مترمکعب -خاکي )دستي(عمليات 

 484 1899498 483813 19984 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 148 8451 5144 571 مترمکعب -فونداسيون 

 1- 77473 88781 5351 مترمربع -قالب بندي 

 18- 45774 13181 1881 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 7- 131873 145788 4985 مترمربع -ه سازي محوط

 159 418941 88414 9389 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 38- 18741 43487 189 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 48- 45143 49154 1843 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 31- 4418 15331 588 مترمربع -نازک کاري )سقف کاذب( 

 3- 43585 44389 1138 کيلوگرم -)نصب در و پنجره فلزي(  نازک کاري

 18- 14773 89438 4144 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 1- 13887 14884 718 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 55- 11884 14388 381 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 38- 41948 15388 999 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 18- 18149 48844 171 مترمکعب -کف تراشي 

 58- 53141 38311 1398 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 48- 1991 4194 91 مترمربع -نازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 37- 114 558 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 48 183818 111831 8114 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 11- 43918 14141 1178 مترمربع -و ترميم معابر معلولين  احداث
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 31797 484938 484378 7881 8 585138 513388 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 549 1847 1411 413 13 1458 4714 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 8 1538 11773 4588 8 1888 488 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 448 4518 43 18 8 78 45959 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 144 148 415 88 48 4319 151 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 58 418 7394 38 48 1934 858 مترمربع -ازي و تعميرات تاسيسات بازس

 1884 15349 5754 191 78 4183 3488 مترمکعب -بتن ریزي 

 1838 11755 11848 18834 988 17359 4888 مترمربع -تاسيسات برقي 

 1788 18194 18543 8 788 17115 1788 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 1815 1478 137 181 98 48158 1378 مترمکعب -تخریب 

 8 343 154 8 3 513 154 مترمکعب -تخليه آب 

 548 878 1798 488 458 4988 1178 مترمربع -ترميم کف سازي 

 8 538 3498 1815 588 7898 458 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 8 188 97 115 13 484 441 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 5414 838 448 158 1983 178 1173 مترطول -صب جدول تهيه و ن

 8 8 4 8 8 8 8 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 489 134 4198 198 118 481 1891 مترمکعب -حفرچاه 

 484 1419 1414 441 58 4818 381 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 144 4834 8 53 588 548 3848 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 4 1573 5848 185 148 5493 1435 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 438 1358 47813 587 588 1533 14778 مترمربع -زیرسازي 

 8 788 8 4 8 1933 4888 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 748 4878 185914 357 8 1891 5318 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 118 11883 5438 481 13 4744 5953 مترمربع -کاري )سقف ( سفت 

 1171 18187 1384 183 589 7848 17487 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 7413 8598 54187 115 348 18784 53914 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 111838 587938 148538 5141 8 8188 48458 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 91 1858 1174 89 8 748 11 مترمکعب -فونداسيون 

 1884 8918 4481 144 193 1488 19478 مترمربع -قالب بندي 

 8 748 3488 144 483 157 4538 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 8 594 15 13 8 8 448 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 1148 5945 3118 8 513 957 4893 متر -وله گذاري ل

 443 3357 14113 8 8 918 5848 مترمربع -محوطه سازي 

 951 1347 1189 148 314 7598 714 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 388 348 8418 51 53 3918 738 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 1898 8 1558 8 43 8431 588 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 1458 1144 3143 1148 188 5443 8148 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 1791 15148 1433 155 493 4744 4448 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 518 3914 3473 51 18 5174 8498 مترمربع -نازک کاري )سقف کاذب( 

 154 14931 18443 988 1388 1848 1418 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 4748 15838 95841 7118 8 18483 48848 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 4955 8133 1418 878 518 8473 4318 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 593 5933 4114 1145 143 1385 1341 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 898 4494 4718 1889 193 4713 7473 عمترمرب -نازک کاري ) کفسازي( 

 18 33 983 8 198 8 448 مترمکعب -کف تراشي 

 414 1781 585 31 58 955 945 مترمربع -نازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 1485 48889 5191 494 188 11531 5384 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 8 18 118 8 1 434 17 دستگاه -حرارتي تهيه و نصب سيستم برودتي و 

 483144 4894118 714779 185874 4114 117138 549344 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 1918 41371 151338 8 1888 11488 83848 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 941 5113 443 1 78 44 118 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 8 8 8 8 8 8 8 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 73 318 1739 4888 8 8 8 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 455 794 431 595 8 8 18 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 8 941 1177 1381 148 8 8 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 581 1433 1594 18853 558 377 9948 مترمکعب -بتن ریزي 

 183 1748 1491 5111 448 17778 4578 مترمربع -تاسيسات برقي 

 183 1418 5838 1845 8 48348 8588 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 184 897 518 18131 1931 137 7779 مترمکعب -تخریب 

 8 5193 73184 439 148 8 8 مترمکعب -تخليه آب 

 548 1481 174 4811 441 8 3 مترمربع -ترميم کف سازي 

 47 4148 1449 5833 138 388 8 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 8 1571 544 1145 194 8 8 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 5778 19151 388 15417 8 58 14141 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 8 184 8 8 8 8 8 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 48 84 148 119 8 748 148 مترمکعب -حفرچاه 

 8 8 189 8 78 174 538 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 8 5431 187 55784 118 438 8885 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 47 348 3 3859 1148 1188 1481 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 47 1387 4597 31311 4885 1448 111747 مترمربع -زیرسازي 

 8 8 47 8 8 8 8 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 417 48 4417 8 8 1188 8 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 147 4139 4889 8 8 989 8 مترمربع -سقف ( سفت کاري )

 388 1514 1857 7198 711 114 13915 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 318 184 1485 4498 1858 188 13873 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 1488 538 588 8 8 48888 8 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 189 139 381 8 78 8 438 مترمکعب -فونداسيون 

 143 4888 785 3414 148 89 14388 مترمربع -قالب بندي 

 8 888 578 318 148 13 181 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 8 198 8 33 8 8 1111 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 13 118 718 985 848 14818 8 متر -لوله گذاري 

 5714 3414 8 343 173 858 8 مترمربع -محوطه سازي 

 441 5919 431 5745 113 398 44 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 8 1887 1894 1373 8 738 8 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 183 1411 498 14 8 48 8 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 513 1491 1441 171 138 4148 8 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 143 1141 1993 4731 1998 7818 785 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 8 1348 434 8 1178 4438 835 مترمربع -نازک کاري )سقف کاذب( 

 1838 1134 3148 1851 1895 4818 8 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 413 7478 5881 45488 4153 788 488 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 83 4485 4517 8 1474 1878 574 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 458 7848 118 538 183 948 485 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 73 4384 194 1543 1788 1119 8 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 8 418 14 1458 487 8 8 مترمکعب -کف تراشي 

 18 58 94 918 8 78 8 مترمربع -ازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( ن

 513 33 718 5575 383 1778 1389 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 1 14 388 4 8 8 18 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 9343 59478 471783 38111 1488 41978 398498 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 444117 49988 31848 551588 189178 34188 141177 41473 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 5148 1491 438 8 175 14 784 341 مترمکعب -سيون اجراي فندا

 114 8 1118 8 8 8 181 1543 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 481 1178 3894 78 198 8 1599 1893 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 113 495 488 183 414 8 7988 49 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 438 118 138 8 484 18 181 48 مترمربع -ات تاسيسات بازسازي و تعمير

 8157 573 1313 1448 1943 1871 4883 739 مترمکعب -بتن ریزي 

 18133 514 4113 4333 4187 3188 3119 174 مترمربع -تاسيسات برقي 

 41488 1513 4598 4183 1491 458 4194 447 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 7949 593 549 418 1193 414 587 841 مترمکعب -تخریب 

 111 8 584 15338 18 8 8 1 مترمکعب -تخليه آب 

 4443 1134 343 8 1178 8 4111 1188 مترمربع -ترميم کف سازي 

 1534 1895 1743 188 1444 8 814 788 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 1587 131 13 48 9 8 438 48 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 1384 11574 1818 778 588 115 1144 18588 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 8 18 8 8 1 8 8 188 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 1193 911 741 148 8894 8 337 454 مترمکعب -حفرچاه 

 3943 1137 133 1733 543 1888 1845 551 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 1188 7885 178 8 944 444 8 57 مترمربع -ي )خشکه چيني(روساز

 817 1759 5453 33 134 438 495 448 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 5414 7354 5944 8 1873 8 7455 838 مترمربع -زیرسازي 

 4888 1443 383 453 8 188 138 113 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 48875 1351 4883 183 3847 8 4994 5338 مترمربع -ي( سفت کاري )اسکلت فلز

 1183 844 391 4558 1758 154 885 1173 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 7388 11853 511 7758 1915 581 738 1858 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 58934 3571 493 15993 9543 194 1595 5514 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 541187 8 8 8 18517 4838 484444 13918 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 4131 444 93 8 194 8 475 487 مترمکعب -فونداسيون 

 1478 14114 1414 4483 4487 4488 1548 944 مترمربع -قالب بندي 

 4588 41448 778 8 1145 8 4844 148 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 543 9388 487 8 8 8 118 18 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 1385 134 9578 5188 5181 398 9891 143 متر -لوله گذاري 

 5484 145 913 788 1118 8 5418 1158 مترمربع -محوطه سازي 

 4818 8814 1188 318 337 154 14 1531 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 1315 939 487 8 558 58 444 8 مترمربع -رمت پوشش بام م

 837 981 15 8 119 8 8 54 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 1135 7171 4344 1548 43953 888 4448 138 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 18178 7888 14344 7138 5891 5958 4445 1848 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 1154 448 5983 1178 184 898 339 14 مترمربع -زک کاري )سقف کاذب( نا

 13381 1149 4794 8 43331 788 18388 3484 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 1144 4711 11444 4818 8897 1888 1177 4137 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 15191 4818 5579 5913 5189 484 5517 4785 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 1815 4578 4713 1113 848 434 5851 519 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 4147 4881 4834 1978 715 1831 4111 59 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 1118 484 11 188 8 18 89 131 مترمکعب -کف تراشي 

 148 381 444 49 141 8 118 447 مترمربع -ي( نازک کاري )نصب در و پنجره چوب

 11831 1145 1138 5178 1814 1839 1958 1835 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 181 1 18 1 38 8 44 8 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 414178 91188 83785 81188 315444 1588 714841 147197 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 75 5197989 1834458 113539 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 38- 44873 11441 1885 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 41- 45513 48535 1841 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 8 18384 57338 1813 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 11- 15998 45434 454 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 15- 19381 51837 884 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 44- 71114 93448 5578 مترمکعب -بتن ریزي 

 44- 114418 188111 4414 مترمربع -قي تاسيسات بر

 53- 114555 178817 3488 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 11- 38447 47183 4419 مترمکعب -تخریب 

 441 91444 44888 1485 مترمکعب -تخليه آب 

 54- 49157 13198 1541 مترمربع -ترميم کف سازي 

 4- 57718 58134 1713 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 71- 4178 44448 491 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 37- 94434 415158 1195 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 14- 479 888 51 دستگاه -تهيه وسایل آموزشي 

 11- 48185 44771 917 مترمکعب -حفرچاه 

 47- 18744 43758 835 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 5 44483 41941 5847 مترمربع -وسازي )خشکه چيني(ر

 47- 49478 18814 1551 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 5 431411 413591 11157 مترمربع -زیرسازي 

 73- 14918 31877 387 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 547 141185 53411 7175 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 54- 57479 33151 1715 مترمربع -کاري )سقف ( سفت 

 4 188187 184884 1918 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 7- 454431 419445 18337 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 144 1817453 495344 84484 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 31- 8155 17538 585 مترمکعب -فونداسيون 

 3- 87188 91895 5939 مترمربع -قالب بندي 

 43- 59457 34848 1785 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 44- 14881 14111 384 مترمربع -کف سازي با موزائيک ویژه نابينایان 

 14- 41798 78111 4889 متر -لوله گذاري 

 41- 11887 37715 4888 مترمربع -محوطه سازي 

 17- 54447 15877 1443 مترمکعب -مخلوط ریزي 

 14 47748 45844 1444 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 19- 11784 48885 474 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 3- 78745 84717 5388 مترمربع -نازک کاري )ایزوالسيون( 

 41- 181554 148449 1484 مترمربع -نازک کاري ) دیوارها( 

 15- 18977 71848 1845 مترمربع -ک کاري )سقف کاذب( ناز

 4- 118134 143957 3571 کيلوگرم -نازک کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 1 449399 443745 14433 مترمربع -نازک کاري )نقاشي( 

 8 74918 47817 5513 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 48- 18541 38134 1853 مترمربع -نازک کاري ) کاشي کاري ( 

 19- 13994 34914 4891 مترمربع -نازک کاري ) کفسازي( 

 49- 3774 18348 444 مترمکعب -کف تراشي 

 48- 7889 17489 519 مترمربع -نازک کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 41 85881 47144 5889 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 11 1411 1114 34 دستگاه -تم برودتي و حرارتي تهيه و نصب سيس

 55 4843838 3158458 518444 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 22 سالدر  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق حجم  فعالیت های انجام شده در حوزه

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
هماهنگ

و 
 

برن
امه

 
ی

ریز
 -

 
ت

ادارا
 

ن
ف

 
ی

آور
 

ت
العا

اط
 

ق
مناط

 -
 

آمار
 

 138 418 114 89 488 14 77 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 578 417 1894 531 334 14 183 مورد -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 111 11 115 411 147 48 14 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهيانه 

 41 31 19 31 73 5 11 مورد -پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره اي به معاونت امور مناطق 

 133 448 15 184 588 45 71 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 19 187 1 1 44 51 59 نفر -ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفي نامه

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري طبق در 

 مورد -خواست 
18 1 418 8 8 141 4 

 155 411 14 18 481 8 494 مورد -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 11 13 53 11 45 1 9 نفر -آموزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداري 

 31 458 4588 318 44 533 41 ساعت -تائيد اطالعات آماري درسامانه مدیریت آمار و اطالعات شهرداري 

ساختن گزارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده کاربران 

 مورد -منطقه 
54 18 173 145 471 18 457 

 4 85 11 8 48 8 8 مورد-ر واطالعات تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آما

 488 148 444 115 315 4 37 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 417 434 444 117 495 74 484 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 8 89 8 14 518 9 3141 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

 -ال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج در پرتال خبري ارس

 مورد
18444 8 554 15 8 44 8 

 14 95 45 41 588 7 17 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار یا جهادي و ... 

 31 417 187 111 579 8 171 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت
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 85 8 11 478 184 78 35 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 93 488 14 181 148 159 448 مورد -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 45 158 11 18 151 98 81 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهيانه 

 38 8 11 41 79 47 17 مورد -پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره اي به معاونت امور مناطق 

 138 153 5 91 78 415 485 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 43 8 4 11 8 99 15 نفر -ت به دانشجویان و محققان طبق معرفي نامهارائه اطالعا

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري طبق در 

 مورد -خواست 
53 81 8 111 8 8 8 

 48 8 8 587 119 83 114 مورد -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 19 77 18 79 19 48 15 نفر -ن سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداري آموزش به کاربرا

 498 988 41 549 47 587 51 ساعت -تائيد اطالعات آماري درسامانه مدیریت آمار و اطالعات شهرداري 

ساختن گزارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده کاربران 

 مورد -منطقه 
98 48 154 518 44 147 13 

 8 8 8 88 8 34 8 مورد-تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آمار واطالعات 

 115 133 11 448 434 141 11 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 8 318 41 517 1 115 199 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 54 8 8 1184 8 141 4 مورد -العات پرتال منطقه به روز رساني آمار واط

 -ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج در پرتال خبري 

 مورد
1 98 8 1731 8 8 8 

 48 484 3 14 437 51 74 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار یا جهادي و ... 

 178 8 4 153 91 71 14 مورد - تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف
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 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت
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 48 815 51 74 34 498 75 448 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 -و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه  جمع آوري

 مورد
588 119 181 35 41 11 374 489 

 14 318 18 19 19 485 58 544 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره اي به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
141 8 58 53 39 14 18 14 

 18 49 58 34 77 49 171 441 مورد -طقه به واحدها طبق درخواستارائه اطالعات من

 18 8 59 41 8 14 7 8 نفر -ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفي نامه

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري 

 مورد -طبق در خواست 
111 158 44 14 31 53 8 15 

 47 31 14 47 33 51 8 48 مورد -مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف تهيه نمودارهاي 

 84 17 19 48 58 48 44 9 نفر -آموزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداري 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مدیریت آمار و اطالعات شهرداري 

 ساعت -
1513 184 88 79 34 188 154 148 

زارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده ساختن گ

 مورد -کاربران منطقه 
174 137 137 171 114 71 799 54 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آمار 

 مورد-واطالعات 
8 8 31 8 17 19 19 41 

 471 14 54 79 73 15 13 184 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 449 88 14 83 39 144 18 187 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 144 18 55 13 158 198 8 1 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج 

 مورد -در پرتال خبري 
1 8 431 17 11 41 18 18 

 49 18 11 94 183 717 34 183 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار یا جهادي و ... 

 13 58 34 11 41 177 4 183 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 

 

 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت
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 4- 5418 5487 114 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 17- 4779 8178 588 مورد -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 43- 4455 5389 148 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهيانه 

 13- 838 1881 59 مورد -ر مناطق پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره اي به معاونت امو

 1 4413 4488 148 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 1 318 341 43 نفر -ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفي نامه

 81 1881 331 14 مورد -ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري طبق در خواست 

 11- 4185 4887 189 مورد -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 11- 884 1548 57 نفر -آموزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداري 

 58 7881 4883 533 ساعت -تائيد اطالعات آماري درسامانه مدیریت آمار و اطالعات شهرداري 

 8 5448 5543 143 مورد -شات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده کاربران منطقه ساختن گزار

 119 147 415 41 مورد-تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آمار واطالعات 

 5- 5754 5841 178 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 3 5914 5759 179 مورد -واحدهاي مختلف  پيگيري مکتوب آماراز ادارات و

 78- 7475 53188 519 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

 18- 15484 43737 481 مورد -ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج در پرتال خبري 

 41 4748 1491 141 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار یا جهادي و ... 

 4- 4484 4747 118 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت
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 7 15 3 7 55 13 14 مورد -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 9114 7148 13434 11574 3757 18418 18888 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي عمومي 

 15 94 8 119 31 444 8 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره هاي آموزشي 

 47 43 15 48 43 55 57 دوره -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 371 351 1817 889 381 938 1198 نفر -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 15488 14558 17488 45118 18534 19148 48911 نفر ساعت -ره هاي آموزشي تخصصي دو

 441 348 885 4514 438 144 744 نفر -دوره هاي آموزشي عمومي 

 39 14 54 41 181 75 114 نفر -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 394 418 581 8 1438 948 1184 نفر ساعت -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 7 5 11 1 4 18 7 دوره -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 118 34 431 48 74 444 113 نفر -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 4838 4148 7451 4148 5418 4933 4148 نفر ساعت -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 8 1 11 5 1 8 7 دوره -ري( )غيرحضو ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 8 15 14 93 51 8 73 نفر -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 8 348 341 1858 1558 8 5118 نفرساعت -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 944 554 4851 1185 788 58 8 عدد -تهيه بروشور وکتابچه آموزشي 

شي جهت به روز رساني سوابق علمي ارسال مقاالت علمي و آموز

 مورد -کارکنان 
3 8 8 8 8 8 1 

 5 1 8 11 8 84 38 نفر -اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برون سازماني 

 444 117 184 43 4145 138 3 مورد -نيازسنجي آموزشي 

 181 35 58 49 17 37 44 مورد -تهيه و تدوین گزارش 

 8 54 4 17 7 7 18 دوره -جدید آموزشي  تهيه سر فصلهاي دوره هاي

 8 798 4374 4111 1154 984 1891 نفر -تهيه شناسنامه آموزشي کارکنان

 1885 798 4374 848 1154 984 1914 نفر -اخذ وتوزیع گواهينامه آموزشي کارکنان 

 1518 1111 4178 1187 1558 1349 1711 نفر -برگزاري آزمون 

 35 18 94 43 58 34 197 رهدو -برگزاري آزمون 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده توسط اداره کل 

 نفر -تشکيالت 
17 84 181 151 18 8 14 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده توسط اداره کل 

 نفر ساعت -تشکيالت 
741 1894 1438 448 848 8 884 

 48 18 48 45 8 43 11 دوره -دوره هاي آموزشي عمومي 

 



 حوزه معاونت هماهنگی و امورمناطق

 333                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                               

 

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت
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ش
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ق
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 1 7 8 3 9 7 8 مورد -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 8188 54913 15979 1148 914 3488 8774 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي عمومي 

 8 149 419 8 14 481 8 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره هاي آموزشي 

 47 44 44 18 3 45 43 دوره -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 493 911 418 179 119 114 755 نفر -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 13981 13418 14158 8154 5814 7848 15588 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 143 1153 457 583 38 119 381 نفر -دوره هاي آموزشي عمومي 

 15 53 8 58 13 51 8 نفر -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 181 388 8 534 348 311 8 نفر ساعت -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 1 7 4 18 5 15 4 دوره -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 84 118 158 148 13 484 114 نفر -) حضوري(  ICDLش برگزار شده دوره آموز

 5153 4143 3353 3438 1938 8778 3848 نفر ساعت -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 4 8 8 8 4 8 8 دوره -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 9 8 8 8 15 8 8 نفر -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 539 8 8 8 188 8 8 نفرساعت -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 8 1 1477 8 8 8 398 عدد -تهيه بروشور وکتابچه آموزشي 

ارسال مقاالت علمي و آموزشي جهت به روز رساني سوابق 

 مورد -علمي کارکنان 
9 8 8 8 8 8 8 

 8 7 1 138 8 78 3 نفر -سازماني اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برون 

 55 13 184 55 388 747 118 مورد -نيازسنجي آموزشي 

 58 15 54 37 45 174 19 مورد -تهيه و تدوین گزارش 

 95 5 1 8 8 8 8 دوره -تهيه سر فصلهاي دوره هاي جدید آموزشي 

 4844 1551 198 18 8 58 11 نفر -تهيه شناسنامه آموزشي کارکنان

 1841 1188 1144 783 8 951 1411 نفر -ذ وتوزیع گواهينامه آموزشي کارکنان اخ

 881 784 1477 858 141 937 1481 نفر -برگزاري آزمون 

 48 43 17 58 8 481 15 دوره -برگزاري آزمون 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده توسط اداره 

 نفر -کل تشکيالت 
41 48 13 57 48 19 55 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده توسط اداره 

 نفر ساعت -کل تشکيالت 
381 1454 348 153 1831 811 934 

 18 11 41 18 4 13 11 دوره -دوره هاي آموزشي عمومي 
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 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت
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 5 9 54 17 44 11 1 14 مورد -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 9914 4918 4149 18514 8181 11484 1788 3934 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي عمومي 

 8 1 9 97 587 448 8 473 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره هاي آموزشي 

 18 41 57 18 55 18 14 14 دوره -موزشي تخصصي دوره هاي آ

 344 534 459 371 413 494 488 979 نفر -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 11188 7188 11947 15444 18394 1111 15488 14848 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 774 313 447 181 5814 848 548 491 نفر -دوره هاي آموزشي عمومي 

 91 49 14 13 744 49 488 15 نفر -رها و کنفرانسهاي آموزشي سمينا

 788 118 1841 348 174 484 188 798 نفر ساعت -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 3 3 19 5 18 8 4 9 دوره -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 144 71 178 73 418 8 138 448 نفر -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

نفر  -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 ساعت
7843 4573 8 1758 5438 4749 5483 3588 

 -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 دوره
8 8 13 8 5 8 4 1 

 48 14 14 11 8 157 8 8 نفر -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 نفرساعت
8 8 8498 8 483 1553 488 888 

 988 1834 1 145 8 413 8 8 عدد -تهيه بروشور وکتابچه آموزشي 

ارسال مقاالت علمي و آموزشي جهت به روز رساني 

 مورد -سوابق علمي کارکنان 
3 4 8 8 445 8 8 8 

 -اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برون سازماني 

 نفر
47 8 41 8 14 15 14 8 

 53 55 8 34 448 8 483 1 مورد -نيازسنجي آموزشي 

 44 58 13 47 148 14 18 48 مورد -تهيه و تدوین گزارش 

 54 8 14 9 185 8 5 18 دوره -تهيه سر فصلهاي دوره هاي جدید آموزشي 

 4878 8 14 11 1859 488 184 5738 نفر -تهيه شناسنامه آموزشي کارکنان

 791 1493 1484 1144 1199 8 1151 1411 نفر -ذ وتوزیع گواهينامه آموزشي کارکنان اخ

 988 1315 977 878 1447 1434 833 1485 نفر -برگزاري آزمون 

 49 45 34 41 11 13 49 411 دوره -برگزاري آزمون 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده 

 نفر -توسط اداره کل تشکيالت 
17 55 1198 18 31 54 49 48 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده 

 نفر ساعت -توسط اداره کل تشکيالت 
714 354 11 371 911 1844 448 918 

 14 11 48 7 19 13 11 47 دوره -دوره هاي آموزشي عمومي 
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 31- 454 388 11 مورد -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 41 484944 171118 9188 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي عمومي 

 74- 4415 7817 181 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره هاي آموزشي 

 51- 378 877 44 دوره -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 53- 11117 44189 437 نفر -هاي آموزشي تخصصي  دوره

 47- 481788 583451 14883 نفر ساعت -دوره هاي آموزشي تخصصي 

 43 41851 14788 934 نفر -دوره هاي آموزشي عمومي 

 1 1813 1858 81 نفر -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 58- 14477 19958 338 نفر ساعت -سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي 

 58- 135 417 7 دوره -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 17- 4899 5199 154 نفر -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 45- 187373 158933 1898 نفر ساعت -) حضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 5- 45 43 5 دوره -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 43- 181 418 44 نفر -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 9- 44798 41955 1854 نفرساعت -)غيرحضوري(  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 1 18188 18814 175 عدد -تهيه بروشور وکتابچه آموزشي 

ارسال مقاالت علمي و آموزشي جهت به روز رساني سوابق علمي 

 مورد -کارکنان 
58 1944 435 -47 

 53- 385 984 47 نفر -اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برون سازماني 

 15 18198 7553 177 مورد -نيازسنجي آموزشي 

 14- 1111 1545 34 مورد -تهيه و تدوین گزارش 

 43 591 515 18 دوره -تهيه سر فصلهاي دوره هاي جدید آموزشي 

 54- 43938 18313 1188 نفر -شي کارکنانتهيه شناسنامه آموز

 14- 41431 48944 1184 نفر -اخذ وتوزیع گواهينامه آموزشي کارکنان 

 11- 43913 48994 1179 نفر -برگزاري آزمون 

 5- 1584 1151 45 دوره -برگزاري آزمون 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده توسط اداره کل 

 نفر -تشکيالت 
185 4471 4445 -13 

اعزام همکاران به کالسهاي آموزشي برگزار شده توسط اداره کل 

 نفر ساعت -تشکيالت 
744 51388 14814 -17 

 7 571 514 17 دوره -دوره هاي آموزشي عمومي 
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 22مناطق در سال سبز فضای و شهر امور حوزهحجم فعالیت های انجام گرفته در 
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 171488 117151 1819547 1338314 4155354 1149745 4793784 مترمربع -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 38534 543471 488311 171719 491818 187544 537479 اصله -کاشت درخت 

 418774 843847 853514 1184481 754149 1898137 944851 اصله -کاشت درختچه 

 44 95 154 454 551 488 1144 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 13 488 189 373 545 11948 4519 عدد -تهيه و نصب وسایل بازي 

 1115 1583 4819 4891 4494 1843 3484 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 91 441 814 418 1911 1948 555 عدد -مکانيزه  تهيه و نصب مخزن زباله

 4811 4111 5845 1497 5348 7485 3854 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 394948 4794143 1818148 1147874 4189181 4183155 1431893 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 114445 579448 4598584 1114381 134781 8787188 839894 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 148878 558511 483819 418515 485897 148413 114758 اصله -هرس درخت 

 4111 9388 18154 17418 11719 48114 7831 کيلوگرم -خرید بذر 

 1938 44338 19588 31731 45713 184813 18351 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 491718 888818 845141 931518 819418 311848 531959 مترمربع -ترون کاري 

 5457 1984 11883 7859 1138 3314 4951 اصله -قطع اشجار 

 1481984 449717 15113453 4781184 1383474 9515433 4158954 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 1783574 4138544 5981811 5181371 1451484 1389199 1445144 اصله -هرس درختچه 

 1117311 154159 1348575 1384151 317475 443141 144988 کيلوگرم -کود شيميایي مصرفي 

 543848 444187 874443 1847573 1447178 349945 511954 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 1985578 4418147 44944513 13853878 4511191 17494753 111435918 مترمربع -کندوکوب 

 8 8531 4111 5931 94471 8398 988 اصله -درختان  پالک کوبي

 5741 13894 14557 17185 11494 15131 11438 اصله -حذف کنده 

 18833 181783 188758 388448 1951348 798784 443589 متر طول -پرچيني 

 118 594 914 4141 4485 5177 5449 دستگاه -تهيه وسایل بدنسازي 

 51 83 1857 413 131 1391 478 دستگاه -دکان تهيه وسایل بازي کو

 11 14 84 417 331 338 117 سري -تهيه وسایل بازي کودکان پلي اتيلني

 41148 53993 77485 89499 54454 55194 18999 شعله -رفع خاموشي 

 58835 1188548 434419 41445 319453 358483 181881 اصله -سمپاشي درختان 

 11479 55111 31857 44155 485854 144488 195548 مترمربع -هاي مرغوب شناسایي زمين 

 18388 83883 95984 38837 489418 18974 49884 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

 5819 1788 41887 1855 1483 3199 41349 عدد -تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 83748 459885 174348 714989 883413 378188 374989 مترمربع -چمنکاري 
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 581985 131784 597114 1811 434483 388 385847 مترمربع -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 478743 115395 45318 14959 55435 181598 434444 اصله -کاشت درخت 

 718987 781988 781354 111179 588474 514884 479184 اصله -کاشت درختچه 

 181 494 134 38 48 19 43 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 153 587 141 99 494 53 491 عدد -تهيه و نصب وسایل بازي 

 1958 834 843 417 4111 919 1854 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 171 988 1871 189 35 18 447 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 1471 1584 971 151 715 4185 1885 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 595847 783811 335999 181338 545847 175743 171151 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 151418 1891488 111149 449387 498883 73817 111983 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 187858 94818 119545 38481 38457 44841 34177 اصله -هرس درخت 

 4844 8181 3883 5895 11717 7438 1448 کيلوگرم -خرید بذر 

 4118 1889 11338 5141 5854 418 181 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 414188 545738 535553 1179875 77144 14498 154483 مترمربع -ترون کاري 

 859 5111 14989 1189 491 449 1183 اصله -قطع اشجار 

 449884 4448938 447555 11171 154481 473138 111341 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 494479 374314 4184899 4438841 158443 483553 488891 اصله -هرس درختچه 

 13477 141145 414941 49413 451598 548151 158384 کيلوگرم -ایي مصرفي کود شيمي

 518731 151181 411441 175814 511118 133141 171371 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 4117775 5575994 1558147 1144491 833848 4841459 1799915 مترمربع -کندوکوب 

 41791 3113 4338 7948 1484 47881 1181 اصله -پالک کوبي درختان 

 3458 41119 14978 5419 414789 1843 18795 اصله -حذف کنده 

 185794 99117 447385 7548 185834 9588 11148 متر طول -پرچيني 

 1884 98874 884 55 1387 514 593 دستگاه -تهيه وسایل بدنسازي 

 583 184 453 34 181 53 87 دستگاه -تهيه وسایل بازي کودکان 

 135 189 134 48 18 83 57 سري -تهيه وسایل بازي کودکان پلي اتيلني

 17485 34578 9431 9131 13817 8354 11381 شعله -رفع خاموشي 

 113134 35114 444351 119893 448188 49489 55811 اصله -سمپاشي درختان 

 181788 181374 14588 3377 1543 8 1 مترمربع -شناسایي زمين هاي مرغوب 

 81393 14911 11184 198718 51487 8 8 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

 1343 1558 5548 897 5455 1717 588 عدد -تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 517881 419748 154954 139419 488787 111118 441514 مترمربع -چمنکاري 
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 -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 مترمربع
4319891 58835 189335 438518 498113 144553 1788941 4488585 

 434178 418859 148891 139183 194398 48749 183789 439171 اصله -کاشت درخت 

 815488 358383 819451 374919 1887487 444891 488579 511775485 اصله -کاشت درختچه 

 185 141 38 181 311 97 134 188 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 518 71 184 171 411 151 591 487 عدد -تهيه و نصب وسایل بازي 

 188 884 948 1445 1895 1174 4815 5748 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 عدد
491 184 148 1814 38 44 18 438 

 1114 779 714 1818 4488 1484 4181 1873 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 1797315 133138 3598719 1459793 134141 1191711 551484 1447813 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 919444 493948 418391 414444 419479 1743787 148118 591344 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 493731 117544 489519 431434 191448 181787 114988 588885 اصله -هرس درخت 

 1584 4479 155788 14833 317 1384 11994 41454 کيلوگرم -خرید بذر 

 -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 ليتر
47951 3788 1587 117783 4754 39535 18855 155 

 81588 1819593 71558 48313 338478 435414 44853 133438 مترمربع -ترون کاري 

 179 411 1948 4477 7188 978 317 9848 اصله -قطع اشجار 

 -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 مترمربع
1988318 495341 1445741 1311778 4487888 1751441 4819588 41591813 

 484198 1834448 841747 734171 5147588 739191 5485178 797444 اصله -هرس درختچه 

 1948919 731318 1154815 33897 1744344 551538 797484 1897174 کيلوگرم -کود شيميایي مصرفي 

 1189417 411481 54818 811979 4311374 1893858 814733 1837857 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 87574955 9835889 8915943 43835511 11173783 4499441 1118857 11844184 مترمربع -کندوکوب 

 14388 1438 418 498 4343 48438 4111 8813 اصله -پالک کوبي درختان 

 5148 1443 11831 3741 5791 1347 11541 48851 اصله -حذف کنده 

 548511 79458 1818 11139 483554 87955 91845 314888 متر طول -پرچيني 

 1411 151 51188 797 1111 514 314 1898 دستگاه -تهيه وسایل بدنسازي 

 -تهيه وسایل بازي کودکان 

 دستگاه
488 194 91 515 118 184 44 477 

تهيه وسایل بازي کودکان پلي 

 سري -اتيلني
115 181 13 177 91 15 33 88 

 44878 1488 31879 18174 54414 8775 19111 71184 شعله -رفع خاموشي 

 13983 18158 739971 118558 898881 114184 171881 587891 اصله -سمپاشي درختان 

 -شناسایي زمين هاي مرغوب 

 مترمربع
77845 8 8 44571 8 18138 8 4588 

 1 8 5788 8 58 158714 1811 47787 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

نصب فالور باکس )گلجاي( تهيه و 

 عدد -
9918 1783 341 1134 1443 588 38437 519 

 518518 541113 141417 471187 578549 187841 511418 774111 مترمربع -چمنکاري 
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 77 1481414 4578884 983148 مترمربع -دي اجراي خطوط تراز وکرت بن

 47 1877111 838755 487998 اصله -کاشت درخت 

 1- 4188411 4111145 11834151 اصله -کاشت درختچه 

 71- 339 1945 414 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 97- 718 41374 1413 عدد -تهيه و نصب وسایل بازي 

 5 7414 7854 4845 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 71 5847 1714 134 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 17 18135 7151 4354 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 14 5873548 4418914 1484844 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 11 4175591 1715418 1818144 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 19 719899 454717 418731 اصله -هرس درخت 

 44- 51989 15178 13719 کيلوگرم -خرید بذر 

 14- 15879 73817 41773 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 74- 549814 1558798 155951 مترمربع -ترون کاري 

 43 41474 17558 1183 اصله -قطع اشجار 

 7- 19881481 48393975 3838143 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 1- 1357311 1744588 1188715 اصله -هرس درختچه 

 75- 113835 311781 818314 کيلوگرم -کود شيميایي مصرفي 

 449 1441454 411498 988118 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 41 54713955 58535419 14194183 مترمربع -کندوکوب 

 439 19887 15413 11115 اصله -پالک کوبي درختان 

 48- 47993 58939 48884 اصله -حذف کنده 

 4- 418843 491454 488991 متر طول -پرچيني 

 4199 94799 5378 4979 دستگاه -تهيه وسایل بدنسازي 

 44- 371 1494 589 دستگاه -تهيه وسایل بازي کودکان 

 53- 114 473 119 سري -تهيه وسایل بازي کودکان پلي اتيلني

 4 151191 147145 54419 شعله -خاموشي  رفع

 177 1479791 141843 485991 اصله -سمپاشي درختان 

 577 188194 57814 14844 مترمربع -شناسایي زمين هاي مرغوب 

 81 184849 33513 31188 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

 34- 13844 51188 7543 عدد -تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 34 1381843 947158 591148 مترمربع -چمنکاري 
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 41431 18753 584513 49145 159844 514947 45498431 مترمربع -اجراي تاسيسات برقي و روشنایي 

 93418 153841 144937 571878 489781 189398 418551 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 8 48458 1139 9879 14819 44784 57815 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 598 4418 33848 194413 715388 4414898 454388 مترمربع -اجراي نهر 

 813 948 4588 3588 5515 3487 5474 مترمربع -احداث آبنما 

 584 1478 5314 4118 14574 41345 54544 مترمربع -احداث زمين بازي 

 781 5873 5448 18188 3131 4419 4848 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 1831 181 878 1483 8878 4875 3141 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 454 149 1895 517 183 753 491 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 414 494 1141 498 1111 1448 743 عدد -بازسازي آبخوري 

 1859 48417 11851 45935 11878 18714 13485 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع
17374 44449 93478 53854 3813 11114 1418 

 1484 18843 5483 49144 58131 49514 15474 مترمربع -ي بازسازي زمين بازي و ورزش

 1418 8454 5149 3748 11998 8313 14943 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 11118 53713 88353 314549 449159 144198 381875 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 3833 11858 43179 74898 59135 598178 11931 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 19815 43941 41854 185115 54849 51943 11844 عدد -تعویض و تعمير المپ،حباب،کالهک 

 1883 1143 4981 1934 3114 4194 8531 عدد -تهيه و نصب پایه چراغ 

 1883 5311 1459 3481 4945 4818 4971 عدد -تعمير وسایل بازي 

 1559 48344 44851 47944 18317 44178 55458 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 135 158 5938 491 4888 1854 1188 متر -حفرچاه آب 

 1389 5115 7843 1858 1591 5879 71 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 4738 14414 454888 77154 84384 55111 471717 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 153 4434 11311 19718 73514 97888 17815 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 184318 41957 471488 434881 381584 144838 118457 متر -لوله گذاري 

 1945 4815 8755 1887 4494 3849 11378 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 5911 5118 41534 7445 15414 54835 15393 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 51848 15798 53815 34811 115345 49344 118315 متر -کابل کشي 

 188 884 147 1835 958 1418 415 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 4858 3444 1148 18391 8415 11854 8513 عدد -تعمير پایه چراغ 

 -نصب و اجراي فونداسيون وسایل بدنسازي 

 دستگاه
5118 4494 5473 1974 4151 453 441 

 -رودتي و حرارتي تهيه و نصب سيستم ب

 دستگاه
19 173 198 59 181 133 55 

متر  -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 

 مربع
1174 11843 13538 4957 7983 4148 388 
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 -اجراي تاسيسات برقي و روشنایي 

 مترمربع
58154 151178 117491 851 41541 181198 14794 

 495838 178939 187713 73544 178874 577783 78841 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 4498 71884 7334 1888 98 1878 8 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 49378 173488 38198 114 14118 31783 8 مترمربع -اجراي نهر 

 1415 1351 4584 451 748 888 1481 مترمربع -احداث آبنما 

 5713 14178 3147 5844 1138 1788 548 مترمربع -احداث زمين بازي 

 1833 14889 4798 348 141 788 338 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 814 811 1185 1149 987 483 148 مترمربع -احداث سرویس بهداشتي 

 175 134 184 147 488 58 417 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 114 753 141 114 455 574 497 عدد -بازسازي آبخوري 

 15811 41958 7455 3848 8943 1811 4884 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع
13148 41834 814813 778 1341 518141 4947 

 14113 17847 14141 1514 1953 17418 18554 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 4131 14347 5784 4838 3117 1354 4485 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 53381 117448 14188 54589 94811 31818 14571 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 4918 4748 41554 1719 11194 4913 1143 مترمربع -گهداري ابنيه مرمت و ن

 -تعویض و تعمير المپ،حباب،کالهک 

 عدد
57857 18147 41718 7114 8499 31855 17935 

 1518 4813 5541 353 1888 1847 1489 عدد -تهيه و نصب پایه چراغ 

 5381 1774 1584 945 817 1819 5188 عدد -تعمير وسایل بازي 

 19831 18898 11881 8411 4498 58487 8444 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 811 194 973 491 114 138 1 متر -حفرچاه آب 

 449 1981 1118 75 118 8 11 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 14594 54714 18711 11154 14857 9454 11815 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 19883 11311 7598 1393 11788 188 948 مترمربع -ک ( روسازي )موزائي

 118131 485755 78435 53933 93539 441751 44878 متر -لوله گذاري 

 5534 5848 5814 478 137 1343 4894 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 4579 17155 4119 4195 1178 11541 17818 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 11595 118841 47871 4319 45117 18174 54341 متر -کابل کشي 

 149 431 144 488 598 97 848 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 1514 7138 3453 4179 4197 1311 9988 عدد -تعمير پایه چراغ 

نصب و اجراي فونداسيون وسایل بدنسازي 

 دستگاه -
534 573 714 17 745 833 941 

 -و حرارتي تهيه و نصب سيستم برودتي 

 دستگاه
8 19 8 4 41 81 19 

متر  -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 

 مربع
58 1888 917 4917 15181 1378 1148 
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 7347 88554 39185 5878555 171181 5484 118999 171474 مترمربع -اجراي تاسيسات برقي و روشنایي 

 49314 449845 44971 448783 758158 1489134 118144 417481 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 41383 1415 513 488 7788 71 484 4518 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 541833 8 788 878114 47398 11598 8149 511174 رمربعمت -اجراي نهر 

 4953 87188 113 594 1117 8 1488 18348 مترمربع -احداث آبنما 

 5785 1383 5138 1548 18343 785 3493 18118 مترمربع -احداث زمين بازي 

 338 378 7583 888 8 8 8 5188 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 447 338 498 333 711 454 847 1981 مترمربع -تي احداث سرویس بهداش

 37 39 193 98 147 33 113 384 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 4494 497 911 199 1133 558 534 858 عدد -بازسازي آبخوري 

 11841 3554 5315 1391 14594 538 1473 48154 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 1844 11394 3753 41474 135493 1144 1159 19854 مترمربع -ت برقي و مکانيکي بازسازي تاسيسا

 11811 7187 1818 7818 94111 5889 14181 9848 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 1487 747 1811 1358 1341 145 1771 11188 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 58888 48349 44143 488497 141844 78111 44178 37577 لمترطو -بازسازي شبکه آبرساني 

 59988 355 4114 14159 18847 34814 4455 47885 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 44414 1374 37389 35418 44441 11351 13118 34875 عدد -تعویض و تعمير المپ،حباب،کالهک 

 1351 494 1794 1417 1343 944 4181 4153 عدد -تهيه و نصب پایه چراغ 

 4488 1174 5818 3578 3813 5347 4431 5973 عدد -تعمير وسایل بازي 

 11971 4888 11818 8749 31414 11843 18448 41414 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 787 1 1981 138 1171 948 389 4474 متر -حفرچاه آب 

 45 4338 848 541 485 341 1414 4197 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 381388 348 4994 11738 39458 38484 18451 149154 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 155 8143 4743 41158 54478 4187 71174 181443 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 781447 181314 154844 139915 444445 1888151 33844 97818 متر -لوله گذاري 

 548 1344 4847 5181 1934 1884 3533 3181 عدد -نصب چراغ تهيه و 

 81489 7888 8948 11919 1584 5815 18938 8713 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 18589 17855 73453 34118 188845 153585 41343 95198 متر -کابل کشي 

 183 141 1847 534 135 88 475 4441 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 5344 1135 18544 48381 4991 4318 1117 14843 عدد -تعمير پایه چراغ 

 -نصب و اجراي فونداسيون وسایل بدنسازي 

 دستگاه
5444 355 397 1585 395 311 178871 181 

 -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 دستگاه
488 59 8 17 8 8 41 5 

 478 13153 8 11188 8 8 19188 8998 متر مربع -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 
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 477481 198 114958 114158 مترمربع -اجراي تاسيسات برقي و روشنایي 

 395747 9- 343783 441738 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 57418 31- 41145 38855 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 599818 59 145817 551174 مترمربع -اجراي نهر 

 38498 91- 3344 93818 مترمربع -احداث آبنما 

 18418 19- 4955 15314 مترمربع -احداث زمين بازي 

 1914 18- 5593 4188 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 8899 184 18855 3543 مترمربع -یس بهداشتي احداث سرو

 4875 88- 959 1887 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 5893 11 5494 4895 عدد -بازسازي آبخوري 

 58177 45 55418 47583 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 74934 155 187418 14445 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 53899 8 53119 53878 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 14987 13- 13371 18414 مترمربع -بازسازي سرویس بهداشتي 

 418759 58 435374 185984 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 88398 7- 83131 91711 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 99334 3 184845 97818 عدد -تعویض و تعمير المپ،حباب،کالهک 

 4135 58- 3544 7379 عدد -تهيه و نصب پایه چراغ 

 18381 17- 9374 11394 عدد -تعمير وسایل بازي 

 49311 11- 31734 87474 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 4489 35- 1788 5449 متر -حفرچاه آب 

 4981 8- 4498 7478 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 174581 84- 31598 495575 مترمربع -وسازي )خشکه چيني(ر

 114598 13- 84177 138519 مترمربع -روسازي )موزائيک ( 

 354191 41- 141987 418181 متر -لوله گذاري 

 11814 47- 9499 14741 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 14184 11- 59418 13383 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 151151 51- 184745 141199 متر -ي کابل کش

 5853 77 5879 4198 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 41513 51 47445 41847 عدد -تعمير پایه چراغ 

 88311 98- 5145 175983 دستگاه -نصب و اجراي فونداسيون وسایل بدنسازي 

 179 19- 148 457 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 18458 85- 15717 84749 متر مربع -راي چمن مصنوعي زمين ورزشي اج



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       333

 

 

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
و 

 
ی

ضا
ف

 
سبز

- 
شو

ست
ش

 
گ

ورن
 

ی
آمیز

 
ی

ضا
ف

 
سبز

 

 4458 18917 1338 5148 84838 19811 14479 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 18814 17544 11485 51438 51471 14888 54588 عدد - رنگ آميزي پایه چراغ

 498 11798 1487 15418 44488 47958 14494 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 5773 85144 14133 14584 19994 18855 13745 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پارکي

هشدار دهنده،تابلواعالنات،پایه 

 عدد - Uوانع چراغ،م

419454 184785 484445 148848 13177 158141 171544 

 4341411 3197855 1444474 4845414 1983418 7389744 1881718 اصله -شستشوي درخت 

 5344934 448754344 5811779 3795319 5444138 8888481 4484459 اصله -شستشوي درختچه 

 143344 488114 94379 188119 499194 188949 118911 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 59491 437484 18848371 88548 78145 74485 483944 عدد -شستشوي وسایل بازي 

 148418 434987 119431 1494849 3889984 433444 519587 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 1855 7711 4519 89414 53111 18388 8574 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 54413871 14394143 147147988 59775173 47344344 418448135 184541157 مترمربع -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 مترمربع
14199 54311 115788 185144 55317 11131 43848 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
5371 1994 41471 4941 4481 1971 189 

 -گ آميزي تابلوي اعالنات و آگهيرن

 مترمربع
1478 4535 11915 8918 184 1541 113 

 381 4513 4181 4887 11744 3114 1348 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسایل بازي کودکان 

 مترمربع
9888 18574 18731 14975 17484 14853 7514 

 111818 44818511 577531959 14391341 48194455 71371841 849717811 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 5898 18955 41733 144171 83544 48345 19797 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
14488 13138 13919 13811 9138 14145 13148 
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 18853 14131 8898 7831 18884 41588 4837 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 13413 4451 9347 5748 5345 841 5715 عدد -رنگ آميزي پایه چراغ 

 1413 9131 15849 1174 15841 1873 1174 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 9787 8919 4587 1195 5841 1374 3844 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پارکي

هشدار دهنده،تابلواعالنات،پایه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

49117 113918 143849 9979 94449 14815 84498 

 784918 999113 4945885 435513 748113 558588 138839 اصله -شستشوي درخت 

 753783 1313448 11888984 1154144 1331933 919318 487458 اصله -شستشوي درختچه 

 188188 81831 144811 13119 414579 117791 97448 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 54719 15714 49387 48439 11989 8531 57413 عدد -شستشوي وسایل بازي 

 114151 189483 131833 31111 115118 155483 538598 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 14191 5441 4844 4187 1514 911 1431 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 114185818 84444839 38138187 11174195 98511874 18944188 84153145 مترمربع -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 مترمربع
14394 8871 41314 14573 14484 41949 13819 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
444 193 739 837 1383 1458 1584 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
434 449 157 339 433 1854 1748 

 5194 4144 5431 1938 47511 1141 188 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -ن رنگ آميزي وسایل بازي کودکا

 مترمربع
11514 485 4588 1341 17711 9918 18495 

 53418159 19441318 377984 153188 149148 8 1148831 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 15417 9171 48438 5194 8318 1347 4514 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
4851 4171 4184 4441 8984 3947 9534 
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 -رنگ آميزي نرده 

 مترمربع
15971 14134 5488 14388 8891 14171 3384 9414 

رنگ آميزي پایه چراغ 

 عدد -
13399 4888 1131 4818 15349 14189 4734 7471 

رنگ آميزي ساختمان 

 مترمربع -
9154 4544 5939 11974 4447 8315 4541 4815 

رنگ آميزي نيمکت و 

 عدد -سکو 
11981 4913 1144 11339 18487 13843 4418 5133 

شستشوي تجهيزات 

تابلوي هشدار  -پارکي

دهنده،تابلواعالنات،پایه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

444181 171434 173558 195758 114353 188147 111434 4947934 

 -شستشوي درخت 

 اصله
11914151 5374188 4459134 1453884 1511383 5447547 359785 15148417 

 -شستشوي درختچه 

 اصله
8453854 11197481 1311434 4318914 1811513 4154485 1439448 4939447 

شستشوي سطلهاي 

 عدد -زباله 
145181 187595 417544 188589 518781 155193 47844 88895 

شستشوي وسایل بازي 

 عدد -
143717 449455 471817 34548 197938 348174 4951 5757891 

شستشوي مبلمان 

 عدد -پارکي 
198955 443987 917913 417191 455838 391141 43514 99371 

 -رنگ آميزي پایه تابلو 

 متر
1115 1135 49831 3113 9593 3147 1774 4911 

 -شستشوي معابر 

 مترمربع
583914115 31797835 1537413454 194379884 15484311 538114891 11859199 45995145 

رنگ آميزي المانهاي 

 مترمربع -پارکي 
47518 11179 3188 51588 58888 51518 48481 13459 

رنگ آميزي تابلوهاي 

 -هشدار دهنده 

 مترمربع

1848 1848 374 1858 1913 4711 4448 51 

رنگ آميزي تابلوي 

 -اعالنات و آگهي

 مترمربع

344 149 51 4118 494 1491 814 37 

 - uرنگ آميزي موانع 

 متر
1197 1451 4844 1843 1191 941 1818 999 

رنگ آميزي وسایل 

 -بازي کودکان 

 مترمربع

19153 11158 3317 149358 444141 18351 1788 7843 

 -نظافت معابر جنگل 

 مترمربع
19883391 4448158 9815883 151397511 78843513 45348771 11141413 49441455 

رنگ آميزي مبلمان 

 مترمربع -پارکي 
17144 191484 5847 11574 14919 48583 3148 1448 

رنگ آميزي سطل و 

 عدد -مخازن زباله 
8414 1481 5184 8858 18185 11534 5848 1158 
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 13311 3- 39811 41881 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 15139 1 31487 35945 عدد -رنگ آميزي پایه چراغ 

 18873 74- 48784 71813 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 14718 9- 58133 55488 عدد -ميزي نيمکت و سکو رنگ آ

تابلوي هشدار دهنده،تابلواعالنات،پایه  -شستشوي تجهيزات پارکي

 عدد - Uچراغ،موانع 
398889 415144 7 144141 

 1985894 443 13951198 4551779 اصله -شستشوي درخت 

 13873141 114 17414179 7898373 اصله -شستشوي درختچه 

 198983 58 819919 417841 عدد -وي سطلهاي زباله شستش

 4111445 18- 187174 488959 عدد -شستشوي وسایل بازي 

 345973 14- 1154557 1959885 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 11851 74- 14411 38415 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 145898887 19- 414411354 581881831 مترمربع -شستشوي معابر 

 57744 34- 39853 157444 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 5881 59- 7835 11387 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 1881 55- 1448 4481 مترمربع -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 1817 19- 8444 18474 متر - uرنگ آميزي موانع 

 49487 41 51887 43358 مترمربع -بازي کودکان رنگ آميزي وسایل 

 84331481 34- 149557558 471548444 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 51391 14- 34874 91894 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 8488 57- 43478 18851 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
و 

 
ی

ضا
ف

 
سبز
 -

 
ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع

 
ی

آور
 

 195371 931144 5134177 31114 14431991 31944483 31458 تن -جمع آوري نان خشک

 3918148 4191141 13388549 17781343 7891999 7847891 5913981 تن -جمع آوري انواع پالستيک

 9185433 11381318 11748497 131353937 5311491 48454334 4448185 تن -ي کاغذ و مقوا جمع آور

 1388495 1498735 1143914 13741858 1879941 7879871 4751448 تن -جمع آوري انواع فلزات 

 4515881 918441 1198379 5889894 5778811 4948135 1818885 تن -جمع آوري پت 

 194484 181544 844851 4189711 4557719 1198 714181 تن -ت جمع آوري منسوجا

 4184787 781547 1411194 438945 494188 5958831 574741 تن -جمع آوري مشمع 

 4448 155814 1584 18148154 4184 1188 571518 تن -جمع آوري کاغذ ميچکا 

 4484171 4814331 17988991 74878485 1753189 781573 793773 تن -جمع آوري کاغذ ادارات ومدارس 

 388411 171314 4888834 18417898 4785334 18441 518583 تن -جمع آوري زایدات دفني 

 148588 544787 1483784 1441918 1538713 1434898 784147 تن -جمع آوري انواع شيشه 

مخازن بازیافت توزیع شده در مراکز تحت 

 عدد -پوشش 
18185 44483 11434 14411 39381 18815 14793 

 



 حوزه معاونت هماهنگی و امورمناطق

 383                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                               

 

 

 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
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ی
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ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع

 
ی

آور
 

 5197149 111335 454533 41441 4359117 11311 17348 تن -جمع آوري نان خشک

 1345511 115174 1117837 8441 4195978 8454 578814 تن -جمع آوري انواع پالستيک

 18784314 449834 1844875 34818 3348119 13433 714748 تن -جمع آوري کاغذ و مقوا 

 7451779 73814 1811113 9888 4433483 8845 437887 تن -جمع آوري انواع فلزات 

 1119519 14548 787191 3158 458818 1493 187588 تن -جمع آوري پت 

 188454 4381 951198 1883 4481 4199 49194 تن -جمع آوري منسوجات 

 1437138 14395 1811818 5894 443494 4138 413 تن -جمع آوري مشمع 

 844893 341 5443855 1354 48188 1194 8 تن -جمع آوري کاغذ ميچکا 

 5117594 1198 4778155 595781 1843858 5441 8 تن -جمع آوري کاغذ ادارات ومدارس 

 958914 19981 8137944 1184 9454484 1881 947 تن -جمع آوري زایدات دفني 

 831449 4844 198348 1551 571517 9588 14314 تن -جمع آوري انواع شيشه 

مخازن بازیافت توزیع شده در مراکز 

 عدد -تحت پوشش 
48471 31899 7891 9119 18839 17341 13195 
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حوزه
 

امور
 

شهر
و 

 
ی

ضا
ف

 
سبز
 -

 
ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع

 
ی

آور
 

 -جمع آوري نان خشک

 تن
1118391 17848 955449 115913 1711983 5149385 1181811 583759 

جمع آوري انواع 

 تن -پالستيک
1941778 448154 795457 944111 1845483 4841144 4457553 1459884 

 -جمع آوري کاغذ و مقوا 

 تن
4395433 1819944 719347 4814343 1171179 5511418 4878113 1855454 

 -جمع آوري انواع فلزات 

 تن
4151931 191311 1119884 991557 5184914 5411751 1418887 711788 

 11498484 1141813 1445445 1843741 399741 489444 488131 948318 تن -جمع آوري پت 

 -جمع آوري منسوجات 

 تن
137573 543134 49 11 417887 4317198 3189 444154 

 833111 717451 795941 194474 9381 139188 15847 51488 تن -جمع آوري مشمع 

 -جمع آوري کاغذ ميچکا 

 تن
14184 78 48173 4789 97375 1118444 57388 45 

جمع آوري کاغذ ادارات 

 تن -ومدارس 
148448 39818 58441 43148 1143594 1849981 111491 444979 

جمع آوري زایدات دفني 

 تن -
451744 113415 144184 111541 814548 548 817774 195981 

 -جمع آوري انواع شيشه 

 تن
475891 78145 111941 431571 434154 4981811 945549 431834 

مخازن بازیافت توزیع شده 

 -در مراکز تحت پوشش 

 عدد

13411 3347 18444 9787 4778 7818 14184 14188 
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 درصد تغییر 3122 3123 میانگین فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
و 

 
ی

ضا
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سبز
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ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع

 
ی

آور
 

 383 34744118 8491848 5855383 تن -جمع آوري نان خشک

 74- 1985484 48494348 5458381 تن -جمع آوري انواع پالستيک

 3- 14114849 14888447 11459854 تن -جمع آوري کاغذ و مقوا 

 9- 3331318 4874147 1487749 تن -جمع آوري انواع فلزات 

 87- 1844451 11354417 1481984 تن -جمع آوري پت 

 31- 454917 1575157 334549 تن -جمع آوري منسوجات 

 1- 4489371 4744885 443477 تن -جمع آوري مشمع 

 193 1484881 314753 4175414 تن -جمع آوري کاغذ ميچکا 

 44 5718149 4458448 3885384 تن -جمع آوري کاغذ ادارات ومدارس 

 54- 1153148 4185484 1741371 تن -جمع آوري زایدات دفني 

 38- 1543993 5118548 739447 تن -ه جمع آوري انواع شيش

 14- 31415 41314 17847 عدد -مخازن بازیافت توزیع شده در مراکز تحت پوشش 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
و 

 
ی

ضا
ف

 
سبز
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ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ش
آموز

و 
 

گ
فرهن

 
ی

ساز
 

 15357 13114 18488 11814 34475 45371 59181 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 مورد
14878 5573 19189 1458 4895 7931 4811 

 47131 444818 414374 443113 33449 147358 184887 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

آموزش مراکز تجاري تحت پوشش 

 مورد -طرح 
58448 7447 48588 18848 51181 53459 11711 

آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت 

 مورد -پوشش طرح 
4397 5439 3914 1973 4418 4141 341 

مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 عدد-
9737 41538 11188 3584 3859 1795 5518 

آموزش مراکز اداري تحت پوشش طرح 

 مورد -
13854 5145 11455 1498 3417 51415 14989 

 45818 118894 51987 4187 48484 184351 44174 عدد -داري تحت پوشش مراکز ا

مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 عدد -
4547 9897 11949 4818 4144 11573 388 

آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت 

 مورد -پوشش طرح 
5475 1884 1199 389 788 4115 517 

آموزش واحدهاي مسکوني تحت 

 مورد -ح پوشش طر
484187 38448 411317 545781 415133 144774 487544 

 1541 1548 3494 1593 5 5879 111 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 847 1544 1853 4791 1188 4949 1119 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 118 311 997 1149 1451 983 5751 نفر -آموزشگر بازیافت 

 5375 1947 5847 4979 1184 14187 4534 نفر - کارگر بازیافت

 171 889 4188 1571 1441 1318 1448 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت
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ش
آموز

و 
 

گ
فرهن

 
ی

ساز
 

 11153 4915 48711 7384 8499 7834 14134 عدد -رحمدراس تحت پوشش ط

 4955 1378 5494 4499 5913 1841 1144 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 1111844 18934 7341788 418183 458443 888334 1158414 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

 مورد
54884 78115 141553 14451 998888 48148 111481 

آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 مورد -طرح 
4189 4181 3354 1911 1834 4448 4311 

 8993 5559 9134 3131 14411 1948 4183 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 -آموزش مراکز اداري تحت پوشش طرح 

 مورد
1811 398 3914 1144 17444 1835 4738 

 7781 8559 184118 4145 7473 4151 8141 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 1473 5131 41154 1111 4448 1498 5788 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت 

 مورد -پوشش طرح 
1858 598 1813 715 1435 1539 858 

طرح آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش 

 مورد -
175787 484741 155849 194939 578173 198858 443814 

 1887 957 1831 914 418 417 888 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 1514 385 4147 1844 755 439 1513 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 335 448 484 971 144 351 334 نفر -آموزشگر بازیافت 

 1474 1819 1149 5585 957 5887 4411 نفر -کارگر بازیافت 

 871 895 487 451 843 784 948 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 
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ش
آموز

و 
 

گ
فرهن

 
ی

ساز
 

 1589 5138 17784 4458 4957 9114 18148 15718 عدد -رحمدراس تحت پوشش ط

 4171 894 1444 1749 3118 1875 59148 1735 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 88714 55547 511449 49178 49418 47158 439838 457194 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 53938 4741 11187 14415 51837 14493 19914 158148 مورد -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 مورد -طرح 
5949 4888 1959 1981 1818 1888 1514 1939 

 1194 4344 15441 1448 3348 14841 14418 9344 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 741 1159 853 7118 4873 1788 1831 11411 مورد -آموزش مراکز اداري تحت پوشش طرح 

 1881 5485 11451 75748 5877 7431 9747 45135 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 4988 859 5137 1818 4857 1448 1191 4954 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 مورد -طرح 
4473 715 944 1577 459 114 141 718 

 -آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 مورد
1447144 131148 444147 458948 175191 481844 34988 89145 

 443 114 334 443 598 493 1119 4844 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 135 188 1197 1147 818 984 483 5154 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 875 415 433 1174 1183 334 315 4755 نفر - آموزشگر بازیافت

 193 114 5173 1331 1548 1147 1187 1144 نفر -کارگر بازیافت 

 711 311 498 314 818 383 791 1434 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 
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 درصدتغییر 22 23 میانگین فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
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ضا

ف
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ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ش
آموز

 و 
گ

فرهن
 

ي
ساز

 

 1 11841 11491 14985 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 1- 18477 18717 7438 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 95 3588384 4711181 418338 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 57 378479 145848 87413 مورد -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

 4- 11413 11884 5817 مورد -تحت پوشش طرح  آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي

 5- 44181 47145 8131 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 17 48311 17315 4959 مورد -آموزش مراکز اداري تحت پوشش طرح 

 17 115991 77774 48471 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 17 18418 14781 1879 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 3- 3433 3387 1477 مورد -آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 11 988731 789581 441484 مورد -آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 33- 1431 5498 1134 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 14 3141 1818 1513 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 9 5571 5895 971 نفر -شگر بازیافت آموز

 3 18534 9891 4948 نفر -کارگر بازیافت 

 4 5958 5715 934 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 
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ي
نگهدار

 
ي

ضا
ف

 
سبز

 

 44339494 138377518 148538899 595883384 431179811 1593513884 1119371841 مترمربع -ي تانکري آبيار-نگهداري درختان معابر 

 -سایر شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 مترمربع
191414143 149954549 481438371 418381357 31588183 185384351 77975474 

 1983813 4845811 4878111 8858515 4875444 18843318 17441597 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 3971458 51773935 151418418 75188711 111485145 491741841 143159848 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 118943 591515 548894 383948 541951 1588478 4443588 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 418488 1914558 334588 1873733 811438 1458197 4518711 مترمربع -و فواره فاقد روشنایي  نگهداري آبنما

 79833 185451 71114 544178 531488 411145 171481 چشمه -نگهداري سرویس بهداشتي 

 1134149 13711784 11533883 11345119 51195814 88434913 181817741 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 58813 991317 98471 188148 588851 414898 798419 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنایي 

 17191 79414 185359 143541 114845 548571 1414848 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 1551 84384 8 181837 1471887 4714181 1114831 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 197784 31974 778389 45584 445845 44139 4537744 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 4878499 8798854 13141139 31418797 87877978 144184149 157984478 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زینتي 

سایر شيوه  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع - هاي آبياري
444348848 544914484 14113991 37738114 114458444 49311915 315489 

سایر شيوه  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -هاي آبياري 
1513994738 11745141 349158145 741155 4319448 181734 45147 

آبياري -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -تانکري 
415488471 431858835 19718744 18144178 83914437 4189859 578484 

آبياري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -تانکري 
181434494 584518348 44141341 59418 9788144 148111 1388 

 138977 1431818 4483151 11144797 5388314 15117774 41487439 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 -شعله  5تا  1نگهداري شبکه روشنایي متعارف 

 پایه
538997 117191 33115 81487 54994 45781 48848 

 77949 41341 43184 1313 8888 49899 3551 پایه -شعله  3و  1نگهداري شبکه روشنایي 

نگهداري شبکه روشنایي چراغ با المپ بخار سدیم 

 شعله -
151111 489743 98197 848441 158894 59117 9451 

 1438 19871 14199 18841 54379 75181 84943 شعله -نگهداري شبکه روشنایي پروژکتور 

 813 458498 45944 1517195 587898 48354 198781 مترمربع -نگهداري برکه 

 1784 8 143817 19813 488588 1454584 111384 مترمربع -نگهداري استخر و دریاچه 

 81833 445459 114744 159974 1818881 715141 1547848 مترمربع -اري و نگهباني ساختمان مسقف نگهد

 439117 1874981 4485779 1179134 1947353 3595941 11449513 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسایل بازي 

 -نظافت معابر خيابانها و ميادین فضاي سبز

 مترمربع
439819185 391994178 94195947 158745933 17484797 31583334 48471811 

 1741 431 444 8585 7111 478179 5415 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 185 194 1478 1741 1798 78939 7445 حلقه -ساعته  41نگهداري چاه با علم 

 71147 388 15748 1834 5453 79489 3831 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 944 1987 147 1531 4855 1148 413 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف تک 

 پایه -شعله 
491159 138455 147373 589811 481375 538544 37188 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف دو 

 پایه -شعله 
4848738 47917 158498 78847 17817 48474 18448 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف سه 

 پایه -شعله 
494487 58447 14437 58141 18111 14189 3351 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف چهار 

 پایه -شعله 
584114 1734381 14149 18434 54449 17893 19397 

نگهداري شبکه روشنایي چراغ با المپ بخار جيوه 

 شعله -
17844 188411 18344 18598 11181 158118 9477 

 734 4588 48 41984 48815 933 43887 پيکره -نگهداري انواع تندیس سبز 

 -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 مترمربع
1883898 117791 455953 88441 44185 118349 181891 

 58149 7911 18373 47144 13159 49158 71457 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 437138189 413841981 448511138 14779751 11381717 58489138 3881917 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 181384911 113881738 145419518 43338154 18947141 189183817 48171338 مترمربع -سایر شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 5993199 4588845 3484743 1338818 184888 1478144 1455158 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 11184151 48188183 53187575 5847815 1874788 14744815 17411359 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 491191 119111 474115 33451 155994 189883 481991 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 1311897 194843 1514434 473488 189878 89935 354188 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنایي 

 118411 338597 113995 45315 44711 435137 58981 چشمه -داشتي نگهداري سرویس به

 19731788 5578819 8111759 1471485 997381 1474158 5398757 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 11478 48875 34435 34755 14743 47431 99149 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنایي 

 184715 48517 181383 18883 45794 48384 48114 قطعه -ورزشي و بدنسازي نگهداري انواع لوازم 

 48341 148771 7754313 38914 141844 143918 138581 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 35481 14444 478574 19935 58115 18989 48143 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 41574481 11871415 13131191 1197945 4181418 1754198 4885414 مترمربع -اي زینتي نگهداري رز و درختچه ه

سایر شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -
5413117 1389178 185885 185358 1494714 1745187 41491884 

سایر شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 ترمربعم -
8 8 5478 35588 4988 44715543 4718184 

 -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع
495441 8 48385 478198 9788 5858554 5414481 

 -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع
8 8 8 8 48953 17978978 411311458 

 1351541 4484915 1815991 484388 4134873 144949 414851 مترمربع - نگهداري گياهان پوششي

 19318 18879 5944 11774 5178 714 1593 پایه -شعله  5تا  1نگهداري شبکه روشنایي متعارف 

 4814 19119 3493 9195 1144 478 8 پایه -شعله  3و  1نگهداري شبکه روشنایي 

 551883 58888 74937 4548 44987 34491 581495 شعله -مپ بخار سدیم نگهداري شبکه روشنایي چراغ با ال

 41731 19891 158473 1473 5949 11158 8458 شعله -نگهداري شبکه روشنایي پروژکتور 

 155344 34183 48988 173 13893 8 14483 مترمربع -نگهداري برکه 

 175 4185 188783 1488 8 385144 1143 مترمربع -نگهداري استخر و دریاچه 

 715874 183474 349449 74318 494344 88857 118171 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 4937931 413954 4343149 513881 454883 115983 449111 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسایل بازي 

 459393744 48714114 547134497 7444141 58881748 7817844 8711837 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادین فضاي سبز

 538 158 434 184 5114 198 534 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 543 747 1387 439 185 474 185 حلقه -ساعته  41نگهداري چاه با علم 

 1919 519 974 548 447 488 744 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 945 411 1789 419 114 597 449 عدد -داري سقا خانه ها نگه

 137874 41378 157879 44184 17754 5758 19388 پایه -نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف تک شعله 

 543115 18513 41949 41818 41897 48734 7814 پایه -نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف دو شعله 

 38584 4591 1495 3189 4499 8 188 پایه -بکه روشنایي با المپ کم مصرف سه شعله نگهداري ش

 1447 47744 58374 5471 148 8 583 پایه -نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف چهار شعله 

 19471 31944 19797 3144 9541 8 1494 شعله -نگهداري شبکه روشنایي چراغ با المپ بخار جيوه 

 1537 54 3844 534 483 8 8 پيکره -داري انواع تندیس سبز نگه

 475514 33491 43443 11834 43878 15198 17711 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 14434 7335 3194 4147 45448 4898 3814 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 513914381 74514341 37478444 111311357 448914858 31357843 84118884 118485535 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 -ي سایر شيوه هاي آبيار -نگهداري درختان معابر 

 مترمربع
494884481 457883338 53884841 117944754 78498498 84175449 48178513 118881874 

 7484545 1111188 5783819 4714515 4414115 4985874 8798181 9435318 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 33397418 44179788 71144893 77891448 48435781 13154183 144885188 141911175 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 489338 187811 445181 411887 471587 485571 441154 548841 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 344411 171137 1115174 589481 348885 544577 518371 5881471 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنایي 

 458153 17148 58171 484977 153991 581838 93113 851441 چشمه -هداشتي نگهداري سرویس ب

 11119484 5811755 4315853 4538111 11847144 5497855 151114134 11558481 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 71183 38114 48183 51473 94937 78975 854137 435181 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنایي 

 791348 49445 153148 11311 87419 41849 59481 94147 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 188984 1948 41451434 4833483 111751 8 4418818 4475134 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 414174 711911 19414 98381 178741 14878 89918 87881 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 39181791 49489741 19854853 58747159 9549745 13813445 9394873 17771995 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زینتي 

سایر شيوه  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -هاي آبياري 
33344745 41555133 18814813 18884115 45158571 41451814 43817881 114311358 

سایر شيوه  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -هاي آبياري 
43459318 91188 8 44551453 5788781118 438144988 38187878 311711819 

آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -
48441889 337131 1888314 43389744 11149849 51759449 18181585 151548881 

آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -
73718181 9888 8 118115943 1155138918 935114788 79541847 319443984 

 5137177 488847 4419198 4887981 734831 5114438 3184878 4458151 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 44878 5589 34583 18881 44931 4545 38884 71859 پایه -شعله  5تا  1وشنایي متعارف نگهداري شبکه ر

 19171 1989 3851 4754 8834 481 14114 41998 پایه -شعله  3و  1نگهداري شبکه روشنایي 

 -نگهداري شبکه روشنایي چراغ با المپ بخار سدیم 

 شعله
117551 178134 135589 411591 147814 118711 71981 115153 

 84839 14483 57588 75354 14183 1955 11188 71884 شعله -نگهداري شبکه روشنایي پروژکتور 

 449849 1891 5841 1188 184744 138 8 44148 مترمربع -نگهداري برکه 

 544117 819114 517454 188144 554494 114 1174148 1837481 مترمربع -نگهداري استخر و دریاچه 

 417598 84353 183187 383383 581151 181175 439419 547548 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 4184348 914147 4145818 1547545 5149494 5574911 5919141 1375484 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسایل بازي 

 53443149 47577485 491838945 34488813 71111188 94181888 48914587 541511911 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادین فضاي سبز

 1118 1517 1948 4449 541 888 1878 1354 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 4318 318 751 1118 198 81 411 888 حلقه -ساعته  41نگهداري چاه با علم 

 1451 158597 4148 1784 1711 914 185349 457 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 343 1859 938 511 1811 3355 1537 314 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف تک شعله 

 پایه -
48818 91588 8541 47571 441711 448471 48144 14785 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف دو شعله 

 پایه -
4534 3744 9143 15817 48141 47954 9893 81933 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف سه شعله 

 پایه -
1389 4934 14413 1344 4934 18753 848 41145 

نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف چهار 

 پایه -شعله 
71 4833 841 4453 3148 7185 11418 14841 

 -ي چراغ با المپ بخار جيوه نگهداري شبکه روشنای

 شعله
14933 88197 7443 43818 44149 181188 18151 44411 

 11113 51 183 155 441 1431 3191 448 پيکره -نگهداري انواع تندیس سبز 

 1889448 11488 484197 98581 54818 59844 45394 98517 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 14443 4541 74718 4133 4445 5848 1834 4359 عدد -داري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ نگه
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 31 471575538 153589411 411558458 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 144 441741113 499811811 181949843 مترمربع -سایر شيوه هاي آبياري  -ان معابر نگهداري درخت

 14- 15315783 13557184 3843318 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 4- 418941544 413931117 49184113 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 18 1898819 1531489 181374 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 34- 4979415 4749583 914849 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنایي 

 45 484883 174484 411998 چشمه -نگهداري سرویس بهداشتي 

 3- 38111181 34918138 45739455 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 11 431478 171514 411835 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنایي 

 33 1133581 711318 147535 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 55 3811475 1578985 5731814 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 78- 731578 4188153 475458 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 1 115345135 189815794 54448947 ربعمترم -نگهداري رز و درختچه هاي زینتي 

 49 431415444 194814594 34545881 مترمربع -سایر شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 48- 544894311 1133987134 514384887 مترمربع -سایر شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 8 137139754 134911545 77548789 مترمربع -آبياري تانکري -محدوده  نگهداري جنگل کاري داخل

 88 518859771 174518375 141571337 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 11 14988151 11958434 1434418 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 1 138443 134148 14977 پایه -ه شعل 5تا  1نگهداري شبکه روشنایي متعارف 

 13- 38341 48498 15595 پایه -شعله  3و  1نگهداري شبکه روشنایي 

 31- 177511 1858888 179493 شعله -نگهداري شبکه روشنایي چراغ با المپ بخار سدیم 

 41- 117831 135875 54885 شعله -نگهداري شبکه روشنایي پروژکتور 

 19- 514351 477851 147751 مربعمتر -نگهداري برکه 

 14- 717498 819148 551531 مترمربع -نگهداري استخر و دریاچه 

 31 1775774 1134799 118887 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 18 18397381 9435184 4733434 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسایل بازي 

 14- 541518385 588114874 149851195 مترمربع -دین فضاي سبزنظافت معابر خيابانها و ميا

 35 8949 3833 11551 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 17- 1711 3787 1454 حلقه -ساعته  41نگهداري چاه با علم 

 94- 3317 115888 55588 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 43 7188 3473 1184 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 19 784484 438541 117144 پایه -نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف تک شعله 

 184 1891411 311889 138343 پایه -نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف دو شعله 

 3 147113 141444 43715 پایه -نگهداري شبکه روشنایي با المپ کم مصرف سه شعله 

 5779 4841158 35489 185878 پایه -ي شبکه روشنایي با المپ کم مصرف چهار شعله نگهدار

 4 159979 157811 18883 شعله -نگهداري شبکه روشنایي چراغ با المپ بخار جيوه 

 141 51118 13577 1877 پيکره -نگهداري انواع تندیس سبز 

 14 1514475 1173843 439988 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 48 91478 74494 18184 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 5141 4881 18877 18498 778 3458 78411 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 759 13138 1198 1149 58889 15879 5188 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذین بندي 

 8943 1444 1345 4449 1855 4979 4181 مترمربع -احداث آبنما 

 1155958 4544118 4944311 9137111 4411119 1119384 5389541 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 181 8 11 418 377 184 447 عدد -و نصب آبخوري تهيه 

 43717 39185 14983 195177 75918 13111 19115 عدد -تهيه و نصب پالک آبي 

 18888 41149 1313 53144 11441 11449 48511 عدد -تهيه و نصب پالک معابر 

 14985 74739 18981 75348 49188 49418 54351 عدد -تهيه و نصب پالک منازل 

 138 18479 1814 4841 4187 8434 4484 مترمربع -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رایگان 

 111 1134 181 1154 449 981 118 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسایي ميادین

 598 317 7389 1471 148 1518 494 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 11811 5784 7848 13114 1998 1988 5718 ددع -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 591 1941 3811 11934 1998 8415 1734 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 1484 448 17 134 473 151 1759 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 1714 41 115 174 141 518 418 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 4118 188599 18858 94517 33439 43741 47139 يلوگرمک -تهيه و نصب نرده 

 4855 1487 348 4311 848 1881 1141 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 89141 18488 79181 411958 191887 81198 187578 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 4754 9418 8187 55331 14488 48458 8584 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 1945 3114 41118 47919 9181 48581 47515 عدد -حذف زوائد نماها 

 1748 1348 1381 8441 4717 1544 1118 عدد -حذف سایبانهاي فرسوده 

 4154 8448 1473 41971 11894 47311 18858 عدد -حذف موانع فيزیکي 

 1947 15314 11484 81577 11349 81838 54734 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 3141 844 415 1794 4444 4839 11994 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 497484 813377 345184 1398191 478548 1853587 1838788 مترمربع -محو تبليغات غير مجاز 

 51387 7888 47838 43984 41498 411849 54958 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 55137 184848 48851 494448 177743 374737 111817 مترطول -نصب پارچه رنگي تهيه و 

 18935 14748 19917 54574 14577 133134 59178 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 1177 1788 4498 8177 5447 8843 8191 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 ژمترا -
141811 584747 79511 184751 188175 54148 34891 

 54817 419714 8481 119894 34183 341811 33191 مترمربع -نصب داربست 

 51418 78589 11111 188471 18431 1431543 11438 مترطول -تهيه و نصب ریسه توپي 

 11811 171989 5148 137183 83958 4513113 549749 متر -تهيه و نصب ریسه شيلنگي 

 11118 13138 17991 48158 14447 118884 99511 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 1513113 1481455 1173391 18759111 4141581 34759817 1131943 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 385384 1155853 755595 1751718 988798 13115488 1488887 مترمربع -پاکسازي نما با واتر سند پالست 

 1774749 1517311 4115788 1171377 1494894 15814517 1848413 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 1175 381 113 978 1483 491481 744 محور -نور پردازي 

 18849 34115 371 41574 38138 41818 54847 عدد -جمع آوري پالک آبي 

 411 1415 887 8859 14381 18314 11191 ددع -چاپ فلکسي فيس 

 11511 31139 59744 73147 149885 118984 84881 مترمربع -اجراي نقاشي دیواري 

 41 918 15 143 44 54 99 مورد -پاکينه و ترميم مجسمه 

 443 114 115 144 47 587 178 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 748 194 45 148 88 583 94 چشمه -احداث سرویس بهداشتي پرتابل 
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 14957 445 1158 913 13888 355 354 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 179478 18839 3778 441 11131 15518 481358 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذین بندي 

 4984 981 95114 743 5434 137 145 مترمربع -احداث آبنما 

 1388459 433117 5784941 984518 1484484 518785 4448989 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 87 9184 471 5 117 57 15 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 79114 44388 48443 47413 19389 59484 187158 عدد -تهيه و نصب پالک آبي 

 94198 4988 11843 19715 48744 11981 11781 عدد -تهيه و نصب پالک معابر 

 78198 999 59941 71491 5777 7558 114189 عدد -تهيه و نصب پالک منازل 

 134 1913 5454 8487 843 1931 144 مترمربع -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رایگان 

 545 148 785 87 189 11 1431 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسایي ميادین

 1119 481 1781 445 447 94 145 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 41881 198 7833 1391 1155 1514 1183 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 13844 119 4711 5319 1114 419 49 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 4181 111 443 14 58 79 19 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 158 8 131 11 141 41 41 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 149418 4133 31443 17388 11745 4738 3148 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 5811 731 4518 851 1318 1989 479 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 34818 48555 79584 17141 58588 73848 49441 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 7745 4449 8878 1819 9851 17331 5415 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 4737 11148 11948 5134 4441 1898 5554 عدد -حذف زوائد نماها 

 3389 1743 9894 1985 3495 1443 1384 عدد -حذف سایبانهاي فرسوده 

 7174 1751 8587 1151 1431 4441 1848 عدد -حذف موانع فيزیکي 

 43187 8353 33944 19719 58873 3138 1749 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 1589 937 1451 819 3847 5141 394 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 541558 187554 148738 119884 141439 183558 489457 مترمربع - محو تبليغات غير مجاز

 19454 114998 113457 59155 13434 18743 19111 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 448994 458818 491558 14484 157198 141838 185883 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 44358 19544 41584 18888 47787 48494 41348 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 18888 911 5851 1148 4948 3794 4451 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

 -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 متراژ
85445 144785 81413 43977 78491 54154 318151 

 397438 184339 848811 184195 78179 175731 14383 مترمربع -نصب داربست 

 143849 111499 131943 71918 11184 19848 81838 مترطول -تهيه و نصب ریسه توپي 

 441893 99477 159545 47181 538111 444138 159548 متر -تهيه و نصب ریسه شيلنگي 

 174174 54199 19397 51448 34818 44835 18445 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 5541881 1159484 8411819 1598855 4445879 331774 4434718 مترمربع -جت  پاکسازي نما با واتر

 758451 144353 141775 574331 719717 181453 714413 مترمربع -پاکسازي نما با واتر سند پالست 

 1884431 333744 1571548 487718 889448 451158 898481 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 4348 131 1141 381 4449 1589 97 محور -ر پردازي نو

 95944 4178 49441 34948 41488 58538 81144 عدد -جمع آوري پالک آبي 

 44385 798 58183 1414 41415 4848 518 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 157483 13441 77375 54888 134449 93495 18913 مترمربع -اجراي نقاشي دیواري 

 187 4 78 18 85 111 198 مورد -و ترميم مجسمه پاکينه 

 37 13 819 9 15 13 51 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 418 9 43 18 145 7 48 چشمه -احداث سرویس بهداشتي پرتابل 
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 5454 1131 14179 7818 44313 384 555 3383 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 1173 1818 1417 13184 18947 945 57945 187844 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذین بندي 

 911 4545 17181 38934 18157 151 584 13849 مترمربع -احداث آبنما 

 4749878 918473 1488811 1414841 4599895 1341471 4544951 5419114 مترمربع -وي و پاکسازي نما شستش

 157 4 394 431 443 44 414 5817 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 11834 11871 149799 47314 148415 74818 88493 111458 عدد -تهيه و نصب پالک آبي 

 4415 9551 41157 8317 51353 15544 18147 19177 عدد -تهيه و نصب پالک معابر 

 1371 15478 111538 54384 141143 11598 188414 458911 عدد -تهيه و نصب پالک منازل 

 4317 139 5114 4385 3437 1194 888 4775 مترمربع -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رایگان 

 43 18 75 485 489 181 557 599 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسایي ميادین

 188 7 478 497 1858 545 511 884 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 998 71 1348 4757 9815 397 13715 4994 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 581 477 314 1431 3984 113 5588 18779 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 1841 15 41 451 134 14 9 147 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 دستگاه
343 194 51 381 15 131 98 911 

 5789 18345 43489 1348 189314 15158 18531 118147 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 5413 599 4851 494 1595 418 1131 5174 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 54944 4899 45773 14414 44451 49941 11447 159448 عدد -پالکاردهاي غير مجاز حذف 

 4195 1134 5149 1374 8149 1545 4545 43398 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 4898 843 5445 5877 3315 4845 18391 17178 عدد -حذف زوائد نماها 

 887 499 1149 4339 1777 1395 1887 4819 عدد -حذف سایبانهاي فرسوده 

 5578 4171 4319 5157 3878 4985 14931 11988 عدد -حذف موانع فيزیکي 

 -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 عدد
47481 7199 48198 58344 9714 18451 1188 45197 

 454 31 141 1859 54957 1881 1417 7111 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 1783873 577979 188993 478384 491954 148935 148454 1551347 مترمربع -ات غير مجاز محو تبليغ

 98371 1573 113387 14518 55811 193745 48117 94847 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 419173 188935 55747 17413 117914 191394 77384 111117 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 17999 18198 37118 14875 41441 53114 54131 45447 تخته -نصب پرچم  تهيه و

 11944 1115 4844 4418 1835 5485 5175 1488 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز 

 متراژ -ساده 
41811 97784 38881 81113 14887 55544 38847 115843 

 488811 18748 413548 148344 117414 497777 388435 47838 رمربعمت -نصب داربست 

 1435 11178 115488 31811 187754 141713 85818 154841 مترطول -تهيه و نصب ریسه توپي 

 459885 1144888 573718 141813 314877 451933 84441 518948 متر -تهيه و نصب ریسه شيلنگي 

 44485 37513 17484 81181 18114 38414 13148 57784 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 5113538 1337877 1858188 831449 4394181 1185577 4819334 4894111 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 144711 444841 191475 159131 339577 144548 131735 335331 مترمربع -پاکسازي نما با واتر سند پالست 

 1941485 1541588 1884387 1811314 5191199 498887 1417885 4319944 مترمربع -زي نما با مواد پوشاننده پاکسا

 1844 138 444 7814 1588 311 14947 1411 محور -نور پردازي 

 48538 11194 178817 14947 19874 38445 47458 147188 عدد -جمع آوري پالک آبي 

 1148 3484 589 1148 1793 534 471 959 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 41848 11891 18441 19714 117777 88344 85599 74317 مترمربع -اجراي نقاشي دیواري 

 48 8 13 18 118 111 115 141 مورد -پاکينه و ترميم مجسمه 

 73 9 11 15 75 58 43 54 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 15 1 43 51 484 41 48 114 چشمه -احداث سرویس بهداشتي پرتابل 
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 18- 1494 3451 9914 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 587 17999 9834 58883 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذین بندي 

 48 58998 58549 11918 رمربعمت -احداث آبنما 

 58- 7573814 11911143 4414871 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 1151 7471 445 744 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 14 43379 44159 47413 عدد -تهيه و نصب پالک آبي 

 31- 58898 48815 19188 عدد -تهيه و نصب پالک معابر 

 55 47188 48474 44481 عدد -ل تهيه و نصب پالک مناز

 7 18385 9848 5581 مترمربع -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رایگان 

 74 1971 1119 593 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسایي ميادین

 519 9138 4184 985 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 18- 15578 43741 3813 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 1- 48813 41411 5991 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 74- 1888 5387 578 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 45- 193 1551 443 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 33 118144 93345 14959 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 1 7581 7438 4838 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 14 489475 437374 88387 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 8 47855 47841 9118 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 1- 41834 44814 14854 عدد -حذف زوائد نماها 

 17- 8981 18748 5139 عدد -حذف سایبانهاي فرسوده 

 19- 18443 44114 8481 عدد -حذف موانع فيزیکي 

 3 114481 111417 47545 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 141 54944 14755 1488 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 41- 1417833 4141715 748784 مترمربع -محو تبليغات غير مجاز 

 47- 151851 181139 44711 مترمربع -نازک کاري )نماکاري ( 

 4 979894 941583 454418 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 15 154133 148798 14885 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 18- 18151 14881 1713 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

 14- 588147 159113 187748 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آویز ساده 

 5 318733 355114 418153 مترمربع -نصب داربست 

 19- 195899 418751 114494 مترطول -تهيه و نصب ریسه توپي 

 43- 493435 944447 589519 متر -تهيه و نصب ریسه شيلنگي 

 8- 119744 149794 33594 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 43- 14548411 51971381 3388373 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 11- 1715419 4855339 1439778 مترمربع -پالست  پاکسازي نما با واتر سند

 48- 1755771 3951475 4499188 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 1 7414 7551 13493 محور -نور پردازي 

 44- 41373 51541 38185 عدد -جمع آوري پالک آبي 

 33 45135 11935 7419 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 1 435879 434447 71184 مترمربع -دیواري اجراي نقاشي 

 13- 385 389 119 مورد -پاکينه و ترميم مجسمه 

 543 1441 488 187 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 9- 343 379 111 چشمه -احداث سرویس بهداشتي پرتابل 
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 888 755 858 1781 4897 5734 1314 مورد - 48ابالغ راي کميسيون بند 

 178 583 4751 1514 394 4783 5744 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 1853 187 418 357 751 538 91 مورد -48اعتراض به راي کميسيون بند 

 597 58 58 175 134 88 75 باب -نتقال انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح ا

 1 18 7 7 38 143 11 دستگاه -انتقال کيوسک گل فروشي 

 11 17 18 15 19 34 48 دستگاه -انتقال کيوسک مطبوعات 

 511 157 334 711 1844 317 148 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 1734 4448 4541 1853 4111 1997 1818 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 14415 11143 18848 48548 41881 7558 41418 عدد -تله تحویلي 

 789 438 789 1151 384 149 554 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاحم 

 911 183 743 1445 415 1818 444 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 4 37 58 4 37 514 9 دستگاه -جمع آوري کيوسک گل فروشي 

 7 134 7 138 41 71 5 دستگاه -جمع آوري کيوسک مطبوعات 

 4114 5193 5183 1448 5589 4783 4849 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 74 148 48 917 538 171 114 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده آب 

 549 37 51 471 587 119 158 عدد - شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده صوت

 418 118 59 178 411 83 8 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده هوا 

 5544 4984 1184 4443 1488 1848 1854 مورد -شکایت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 11871 14335 9548 4894 9794 8311 11574 برگ -صدور اخطاریه 

 141744 181789 91181 11843 549414 173734 91478 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 181 31 513 831 444 418 531 باب -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینفع 

 1183 481 187 741 431 493 384 باب -فک پلمپ مجاز 

 18313 19481 1148 13431 18814 1441 11744 الشه -الشه یابي و دفن بهداشتي 

 435 8 3 4 1183 417 1451 دستگاه -فروشي  نصب کيوسک گل

 3 18 44 3 7 71 148 دستگاه -نصب کيوسک مطبوعات 

 4893 1894 1881 831 1915 918 948 مورد -شکایت بي مورد 

 48شناسایي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 33ماده 
339 981 1588 1791 1453 385 4845 

 879 494 883 1448 1489 783 448 مورد - 48عضاء کميسيون بند تنظيم صورتجلسه ا

 1413 457 158 4854 1148 451 5351 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 733 435 4411 1189 334 541 554 باب - 48صدور کميسيون بند 

 913 488 1883 4478 958 1171 341 باب -در انتظار اجراي راي 

 3381 311 1181 4318 4591 1181 481 راي -33ماده  48تعطيل کميسيون بند  اجراي آراء

 44487 1418 1884 4814 4741 4144 4819 راي -33ماده  48اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 48787 19114 9485 11148 18771 11444 44748 فقره -کنترل آراء قدیمي 

 318335 887159 589785 373418 385851 437554 718843 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 188 111 475 474 154 317 1313 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء 

 مورد -ایمني 
1751 454 784 1898 97 88 554 

 315 431 859 1174 444 811 151 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 133 358 494 184 444 511 813 فقره -زارش کاربري مغایر به شهر سازي گ

 18585 17889 1988 3417 4114 4478 9538 دستگاه -بازدید و کنترل کيوسکها 
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 1999 1514 4114 1813 4814 147 718 مورد - 48راي کميسيون بند ابالغ 

 358 575 413 485 145 143 48 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 511 38 549 85 14 33 84 مورد -48اعتراض به راي کميسيون بند 

 418 75 374 184 178 18 54 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 8 1 3 1 8 8 1 دستگاه -يوسک گل فروشي انتقال ک

 18 44 38 17 44 4 15 دستگاه -انتقال کيوسک مطبوعات 

 585 49 477 191 447 155 78 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 1818 817 1197 393 1851 4448 1844 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 18153 18515 14458 3811 8993 19858 13444 عدد -تله تحویلي 

 318 93 1748 959 431 159 481 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاحم 

 755 883 4195 1431 1835 814 594 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 4 8 4 1 1 8 8 دستگاه -جمع آوري کيوسک گل فروشي 

 4 17 181 4 9 18 41 دستگاه -جمع آوري کيوسک مطبوعات 

 1448 1888 4115 344 4548 4913 4558 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 47 131 178 141 49 58 45 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده آب 

 47 73 511 141 184 51 14 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده صوت 

 54 19 443 194 58 11 17 عدد -وا شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده ه

 847 1194 5148 741 1817 4817 4548 مورد -شکایت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 1584 1194 7513 1891 3111 3198 7193 برگ -صدور اخطاریه 

 18448 48811 83911 45839 54417 59533 59417 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 88 54 188 38 54 15 31 باب -ذینفع  فک پلمپ غير مجاز توسط

 489 77 441 495 118 99 457 باب -فک پلمپ مجاز 

 11384 7848 9847 4144 15153 7131 9479 الشه -الشه یابي و دفن بهداشتي 

 8 4 8 5 8 8 8 دستگاه -نصب کيوسک گل فروشي 

 44 18 4 8 4 8 8 دستگاه -نصب کيوسک مطبوعات 

 487 714 734 184 188 843 1819 مورد - شکایت بي مورد

شناسایي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 33ماده  48
1454 111 785 1187 4111 537 1519 

 138 588 1831 1858 1487 591 794 مورد - 48تنظيم صورتجلسه اعضاء کميسيون بند 

 144 37 549 198 157 1453 187 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 1841 197 1578 885 584 599 878 باب - 48صدور کميسيون بند 

 1178 138 9354 795 414 581 377 باب -در انتظار اجراي راي 

 888 417 3831 1894 134 1331 418 راي -33ماده  48اجراي آراء تعطيل کميسيون بند 

 5454 7184 4547 1735 7815 4931 741 اير -33ماده  48اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 9441 14547 14415 9414 14537 3988 17111 فقره -کنترل آراء قدیمي 

 184851 585873 433791 149988 453877 359179 188874 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 188 149 1818 43 148 118 48 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

شاني جهت نصب سيستم اطفاء همکاري با آتش ن

 مورد -ایمني 
538 1474 343 1597 4898 544 445 

 543 888 494 445 114 145 171 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 415 48 419 174 471 33 18 فقره -گزارش کاربري مغایر به شهر سازي 

 4419 1517 44744 9138 1784 5484 1443 دستگاه -بازدید و کنترل کيوسکها 
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 444 181 1181 888 1378 4588 1858 5313 مورد - 48ابالغ راي کميسيون بند 

 1391 4845 3777 3417 17848 135 5441 5844 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 59 35 139 474 191 44 457 193 مورد -48اعتراض به راي کميسيون بند 

 188 74 444 399 547 34 91 474 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 1 8 8 1 4 8 1 4 دستگاه -انتقال کيوسک گل فروشي 

 51 1 11 9 14 9 14 14 دستگاه -انتقال کيوسک مطبوعات 

 181 183 941 413 1818 488 433 5144 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 591 371 1178 893 814 1458 178 14359 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 4713 11974 13154 15897 41474 14319 54394 11981 عدد -تله تحویلي 

 497 143 1118 448 5883 478 178 5444 باب -م تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاح

 414 585 1474 4414 4788 741 4857 4798 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 4 8 1 8 8 3 13 43 دستگاه -جمع آوري کيوسک گل فروشي 

 4 1 44 7 45 4 4 37 دستگاه -جمع آوري کيوسک مطبوعات 

 458 431 1814 888 1134 4815 144 18589 ابب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 14 91 141 44 17 53 58 391 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده آب 

 7 93 48 414 315 41 488 851 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده صوت 

 18 49 73 184 515 14 13 198 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده هوا 

 511 985 1847 417 1884 1593 718 1314 مورد -شکایت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 5888 4147 3918 1118 5455 1783 1518 11434 برگ -صدور اخطاریه 

 3345 15515 185815 8114 41514 41818 111553 119484 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 13 49 145 549 1454 73 185 1187 باب -فک پلمپ غير مجاز توسط ذینفع 

 117 71 588 144 481 471 173 714 باب -فک پلمپ مجاز 

 4157 3371 44187 19545 45478 11138 13489 4458 الشه -الشه یابي و دفن بهداشتي 

 18 8 413 8 8 8 5 8 دستگاه -نصب کيوسک گل فروشي 

 4 8 4 18 18 5 1 34 دستگاه -نصب کيوسک مطبوعات 

 134 598 479 597 784 1117 197 1354 مورد -کایت بي مورد ش

 48شناسایي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 33ماده 
5488 813 1114 1181 754 1583 589 591 

 179 414 1159 449 898 1858 895 1888 مورد - 48تنظيم صورتجلسه اعضاء کميسيون بند 

 153 188 9475 1478 4911 111 31 5544 باب -فعاليت(  فارغ از رسيدگي )ادامه

 134 111 1833 578 3711 834 1141 1848 باب - 48صدور کميسيون بند 

 354 1417 4441 1151 3833 4544 843 1941 باب -در انتظار اجراي راي 

 1187 349 4137 4449 1871 157 4838 5485 راي -33ماده  48اجراي آراء تعطيل کميسيون بند 

 1881 1441 7848 5189 4147 4851 5484 3771 راي -33ماده  48اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 18198 1114 17718 9831 41837 8817 9898 14115 فقره -کنترل آراء قدیمي 

 471585 441183 488445 371174 1133193 187459 881414 418454 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 431 345 373 1174 1841 414 434 931 قالده -ده گيري سگهاي ولگرد زن

همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء 

 مورد -ایمني 
3443 858 4441 5414 1184 1573 141 181 

 481 88 931 413 944 98 383 1744 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 158 71 48 89 4179 441 44 318 فقره -ي گزارش کاربري مغایر به شهر ساز

 5144 1388 5384 1451 1111 1547 5145 3933 دستگاه -بازدید و کنترل کيوسکها 
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 13 1384 5914 1133 مورد - 48ابالغ راي کميسيون بند 

 88 1875 4387 4394 الشه -ف سگهاي ولگرد اتال

 447 4159 717 495 مورد -48اعتراض به راي کميسيون بند 

 75 1184 411 419 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 97- 4 183 15 دستگاه -انتقال کيوسک گل فروشي 

 39- 39 113 48 دستگاه -انتقال کيوسک مطبوعات 

 5 1388 1144 374 باب -مغازه هاي غير مجاز پلمپ 

 51- 4943 9983 1845 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 8 59813 59891 13841 عدد -تله تحویلي 

 3 4489 4184 845 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاحم 

 41 1449 5384 1444 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 91- 19 545 44 دستگاه -جمع آوري کيوسک گل فروشي 

 34- 48 143 58 دستگاه -جمع آوري کيوسک مطبوعات 

 49- 11314 54484 5949 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 49- 448 954 148 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده آب 

 7 741 473 488 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده صوت 

 34 314 517 141 عدد -شناسایي و انتقال واحدهاي آالینده هوا 

 15 3917 3431 1855 مورد -شکایت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 3 41888 45814 4884 برگ -صدور اخطاریه 

 45 187481 113187 88939 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 1- 711 718 558 باب -نفع فک پلمپ غير مجاز توسط ذی

 18- 933 1149 537 باب -فک پلمپ مجاز 

 47 55138 48843 11514 الشه -الشه یابي و دفن بهداشتي 

 58- 37 94 138 دستگاه -نصب کيوسک گل فروشي 

 39- 33 155 41 دستگاه -نصب کيوسک مطبوعات 

 1- 5141 5418 919 مورد -شکایت بي مورد 

 - 33ماده  48تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب شناسایي و 

 پرونده

1195 5917 5343 -18 

 14- 4155 4338 847 مورد - 48تنظيم صورتجلسه اعضاء کميسيون بند 

 5 3819 1833 1114 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 71- 1844 7177 994 باب - 48صدور کميسيون بند 

 44 3311 1597 1879 باب -در انتظار اجراي راي 

 55 3194 1118 1715 راي -33ماده  48اجراي آراء تعطيل کميسيون بند 

 5 17519 14844 3354 راي -33ماده  48اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 9 59975 54754 15131 فقره -کنترل آراء قدیمي 

 48- 135444 347118 384341 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 118 5488 1551 191 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

 59 4114 1441 1415 مورد -همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء ایمني 

 58- 1418 4513 354 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 91- 387 4893 315 فقره -گزارش کاربري مغایر به شهر سازي 

 7- 45588 41949 4484 دستگاه -وسکها بازدید و کنترل کي
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 37814 8 8 18853 43347 53311 97417 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 751 4194 1385 1898 9181 5455 4481 عدد -بازسازي دریچه 

 4355 1474 73884498 11848 5511 5819 1948 مترمکعب -ن ریزي بت

 1384 387 4477 7878 4157 4944 11487 مترمکعب -تخریب 

 11818 338 1858438 185111 558385 4584453 434551 مترمکعب -تخليه آب 

 141378 44831 4848 18177 81894 77454 551854 کيلوگرم -تهيه و نصب دریچه 

آوري و حمل ضایعات شناور و زایدات جمع 

 مترمکعب -حجمي 
477147 81885 39117 89941 1988 31134 94585 

 3887 38 13184 14755 1788 1941 14583 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 41755 14848 558144 41143 51413 48758 58415 مترمکعب -حفرچاه 

 -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 بمترمکع
4457 1851 18591 4449 9943 148 481 

 71 11941 48 448 441 474 51814 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 5184938 1444517 5511144 1445788 11814977 5985374 3387831 متر -شستشوي و الیروبي انهار سرپوشيده 

 481 779 4978 4814 949 1311 8449 حلقه -طوقه چيني چاه 

 843 577 8148 15851 1414 1181 11434 مترمکعب -تني مرمت کانال عمليات ب

 93131 14138 188714 13918 3183 51144 14495 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 13148 1197 184854 11751 1914 1484399 138183 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 579 599 318 1718 11734 4555 5544 مترمربع -قالب بندي 

 1433818 171994 811411 371794 918437 191981 4991851 مترمکعب -الیروبي و رسوب برداري 

 5749 434 4198 1138 13489 1411 141471 متر -لوله گذاري 

 494 185 1515 513 474 1177 1198 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 4589 487 45881 14851 475 5343 11951 مترمکعب -کف تراشي 

 9731 8745 44911 47998 18858 45914 48485 متر -کول گذاري 

 -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 مترمربع
318 1157 4748 9181 1434 143 1518 

 18 5 448487 538 478 181 38 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 487 544 1748 941 1411 1538 4585 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 1189 155 188 983 449 881 4444 مورد -رفع آب بند 

 1331 1895 41115 948 1139 4181 1118 عدد -پاکسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

گندزدایي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با آهک 

 مورد -
159 973 417 488 8 488 747 
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 1373 13 54759 1833 8 8 8 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 1118 175 3834 1141 119 131 14 عدد -بازسازي دریچه 

 737 4 1141 741 448 17 4873 مترمکعب -بتن ریزي 

 358 181 5157 1448 553 14 987 مترمکعب -تخریب 

 5584 8119 549171 1844 411448 151 4484 مترمکعب -ليه آب تخ

 58785 4931 41791 74173 41584 4143 5 کيلوگرم -تهيه و نصب دریچه 

جمع آوري و حمل ضایعات شناور و زایدات حجمي 

 مترمکعب -
4883883 4438 49113 48844 59755 19991 18519 

 1941 918 17391 715 1148 8 8 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 14388 15188 13798 8881 5413 14 1574 مترمکعب -حفرچاه 

 418 174 995 441 119 8 4318 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 44 45 98 83 17 8 15 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 1835444 189181 9747331 4579548 13338 5417388 495787 متر -شستشوي و الیروبي انهار سرپوشيده 

 418 445 1514 4318 48 1 98 حلقه -طوقه چيني چاه 

 513 135 1171 1491 458 8 1188 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 1387 18383 18484 7834 4741 8 4485 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 119871 14781 7959 5545 1134 8 5848 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 18 18 1178 4598 143 8 3818 مترمربع -قالب بندي 

 38518 84845 1541314 811331 48448 3897 1847417 مترمکعب -الیروبي و رسوب برداري 

 3417 948 1891 5889 398 8 1588 متر -لوله گذاري 

 7 59 583 193 51 44 4 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 5348 949 4979 4845 31 8 1188 کعبمترم -کف تراشي 

 1747 5813 3918 7817 1711 17 74 متر -کول گذاري 

 88 8 1411 1874 14983 14 8 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 145 1 49 73 8 1 8 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 941 181 834 417 83 145 4 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 144 451 498 347 9 1531 197 مورد -ع آب بند رف

 113 31 3411 4841 51 1341 4 عدد -پاکسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

 -گندزدایي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با آهک 

 مورد
8 114 911 14 341 38 197 
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 8 48 1339 31881 111 8 1517 3381 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 98 543 811 954 488 744 5443 3834 عدد -بازسازي دریچه 

 415 133 1881 4414 13 114 179 14881 مترمکعب -بتن ریزي 

 145 347 4488 9177 49 88484 1813 4443 مترمکعب -تخریب 

 3419 34451 9459 58494 11893 38858 344913 488155 مترمکعب -تخليه آب 

 94 1441 48875 35348 4588 1179 88385 98447 کيلوگرم -تهيه و نصب دریچه 

جمع آوري و حمل ضایعات شناور و زایدات 

 مترمکعب -حجمي 
149518 74487 38817 74118 877113 488411 543984 1184 

 18138 4314 48144 44811 8544 4358 41 41118 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 9511 8535 15191 57557 8148 45775 1311 5974 مترمکعب -حفرچاه 

 -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 مترمکعب
551 54 18 47 18145 4883 97 198 

 3 38 555 53 17 44 181 174 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 491414 111991 111344 184745 4194148 1189397 115484 4447854 متر -شستشوي و الیروبي انهار سرپوشيده 

 137 581 7178 484 183 149 158 585 حلقه -طوقه چيني چاه 

 171 188 1455 5478 48 199 134 1833 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 15374 3494 13784 75991 544388 54433 7715 51357 عبمترمک -عمليات خاکي )دستي(

 11318 1751 19587 183818 155713 48814 4815 48183 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 118 139 5418 5148 1784 71 115 441 مترمربع -قالب بندي 

 49477 118848 131145 784741 5111484 798434915 141715 745159 مترمکعب -الیروبي و رسوب برداري 

 438 14 11781 441 875 918 533 4311 متر -لوله گذاري 

 11 171 418 181 44 13 151 1571 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 1143 1113 4949 3881 49945 14388 154 53347 مترمکعب -کف تراشي 

 11877 1188 14118 55878 1488 84818 5431 7814 متر -کول گذاري 

 -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 مترمربع
775 41 18 485 5817 1855 438 491 

 35 77 157 8 47 195 148 43 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 1848 144 1117 949 451 179 549 1188 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 8 188 849 4148 583 4444 135 7837 مورد -رفع آب بند 

 1437 1441 534 4148 4888 5118 488 1818 عدد -زي و تنظيف دهانه چاه ها پاکسا

گندزدایي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با 

 مورد -آهک 
1151 187 4891 478 3151 44 49 18 
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 میانگین درصد تغییر 3122 3123 فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ي
ضا

ف
 

سبز
 -

 
ت

ادارا
 

ل
مسي

 
ق

مناط
 

 11431 17 84193 38414 وگرمکيل -آرماتوربندي 

 4194 48- 8384 18498 عدد -بازسازي دریچه 

 5111779 188- 15574 73881881 مترمکعب -بتن ریزي 

 4444 45 18884 8143 مترمکعب -تخریب 

 188311 97- 453588 7831181 مترمکعب -تخليه آب 

 35447 14- 481158 458871 کيلوگرم -تهيه و نصب دریچه 

 414815 453 1459111 189141 مترمکعب -جمع آوري و حمل ضایعات شناور و زایدات حجمي 

 8441 41 51515 19881 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 54413 444 488114 57855 مترمکعب -حفرچاه 

 4411 14- 13188 18851 مترمکعب -ضخامت  44cmدیوارکشي با بيش از 

 4187 89- 5734 51488 ردمو -رفع معارض تاسيساتي 

 5883118 17 14144488 15773348 متر -شستشوي و الیروبي انهار سرپوشيده 

 1397 19- 5498 4174 حلقه -طوقه چيني چاه 

 4345 141 13348 3888 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 11473 78- 53174 117333 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 94549 44- 15533 33185 مترمکعب -)ماشيني(عمليات خاکي 

 1784 484 14459 1838 مترمربع -قالب بندي 

 54488114 31 4184318 1541744 مترمکعب -الیروبي و رسوب برداري 

 8485 133 98949 17848 متر -لوله گذاري 

 358 74- 1473 3114 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 7111 85- 8483 17881 مترمکعب -کف تراشي 

 15788 31- 14178 41711 متر -کول گذاري 

 1911 138 8913 5144 مترمربع -ضخامت  44cmدیوارچيني با کمتر از 

 11958 188- 559 441883 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 888 15- 1954 5183 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 1894 47- 5378 1894 مورد -رفع آب بند 

 4374 78- 4749 51578 عدد -اکسازي و تنظيف دهانه چاه ها پ

 438 19- 5813 3955 مورد -گندزدایي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با آهک 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       393

 

 

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 3منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ي
ضا

ف
 

سبز
 -

 
ت

ادارا
 

زیبا
 

ي
ساز

 -
 

ي
فعاليتها

 
گ

رن
 

ي
آميز

 

 147838 331851 179998 535145 418395 153548 1814178 مترمربع -آميزي نرده رنگ 

 1785 1449 3718 8841 4534 1149 935 عدد -رنگ آميزي فالور باکس 

 1189141 5134184 4944484 7471181 5851874 4994135 7345874 متر -رنگ آميزي جدول و گاردریل 

 18911 81379 41139 445389 18144 47488 97481 عدد -رنگ آميزي پایه چراغ 

 73511 111559 549571 158371 134144 1843973 518414 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 -رنگ آميزي سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 عدد
19414 1794 1513 51375 43158 13388 9134 

 -رنگ آميزي نرده و موانع ترافيکي 

 مترمربع
318484 1857813 87191 473171 199549 314155 439381 

 48517 51884 45113 15719 15714 15417 34175 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 -رنگ آميزي کرکره مغازه ها 

 مترمربع
157111 44318 13544 158494 1538 188835 11481 

 498358 144783 153111 445745 78174 143338 437351 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 مترمربع
114814 484118 47111 188989 55777 18143 15858 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
89448 144187 43713 91715 1548 43187 41348 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
57518 57885 49739 43599 1198 44198 7455 

 49757 145148 17388 188457 59351 34454 33888 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسایل بازي کودکان 

 مترمربع
1197 181331 8811 19741 45411 7583 5183 

 44198 17181 31313 39813 19878 147488 47343 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 - رنگ آميزي سطل و مخازن زباله

 عدد
37951 41511 44118 17985 8891 11314 18193 
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 33منطقه 31منطقه 32منطقه 33منطقه 39منطقه 2منطقه 8منطقه فعالیت 

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ي
ضا

ف
 

سبز
 -

 
ت

ادارا
 

زیبا
 

ي
ساز

 -
 

ي
فعاليتها

 
گ

رن
 

ي
آميز

 

 487834 14711 118971 94383 154845 149845 474759 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 4817 38 1713 379 4759 998 184 عدد -نگ آميزي فالور باکس ر

 1993817 1341818 4131183 1351413 1148598 993147 4483548 متر -رنگ آميزي جدول و گاردریل 

 38844 7418 34858 19913 35781 7111 18153 عدد -رنگ آميزي پایه چراغ 

 511574 49411 441877 174381 48594 14737 88413 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 -رنگ آميزي سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 عدد
1795 4958 13147 4544 11958 5148 48881 

 -رنگ آميزي نرده و موانع ترافيکي 

 مترمربع
434788 194757 411431 154451 191851 44138 444111 

 458181 5595 9514 3918 41445 3495 5184 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 583714 78984 779391 441489 538813 31511 47485 مترمربع -رنگ آميزي کرکره مغازه ها 

 191835 49858 137938 188989 91183 39437 151754 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 144484 58139 19481 9184 113474 49788 58491 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 -آميزي تابلوهاي هشدار دهنده رنگ 

 مترمربع
14941 15453 51971 18841 47314 5974 43881 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
7418 1898 14113 3591 8774 1141 55981 

 54584 44999 53593 41141 181918 18871 31315 متر - uرنگ آميزي موانع 

 - رنگ آميزي وسایل بازي کودکان

 مترمربع
4449 834 9714 1843 4514 5191 44814 

 45488 11587 17148 73118 189914 11848 13474 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
3874 4148 18488 7411 49144 4581 15745 
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 22منطقه 23منطقه 29منطقه 32منطقه 38منطقه 33منطقه 33منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ي
ضا

ف
 

سبز
 -

 
ت

ادارا
 

زیبا
 

ي
ساز

 -
 

ي
فعاليتها

 
گ

رن
 

ي
آميز

 

 188419 134443 189444 411449 511414 189439 487181 488888 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1343 58 5848 414 4391 4184 18844 1573 عدد -رنگ آميزي فالور باکس 

 1854351 5377981 1518119 5358189 5317798 1878894 11819194 5573449 متر -یل رنگ آميزي جدول و گاردر

 14844 5181 49491 43934 49718 13987 58381 11341 عدد -رنگ آميزي پایه چراغ 

 143778 54588 717143 39433 457154 558948 535848 141584 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

گاه اتوبوس رنگ آميزي سرپناه ایست

 عدد -
41843 58849 1388 95134 184451 51418 4741 11517 

 -رنگ آميزي نرده و موانع ترافيکي 

 مترمربع
148448 151453 134584 188948 418388 135894 31554 448171 

 15878 4888 17444 188111 71878 18888 11188 51738 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 -ه مغازه ها رنگ آميزي کرکر

 مترمربع
344984 137843 515773 544389 385447 173987 15453 11541 

 448754 184187 75714 144584 191951 113513 449477 138754 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 مترمربع
99815 15488 51183 144873 38741 33758 41347 39857 

تابلوهاي هشدار دهنده  رنگ آميزي

 مترمربع -
55815 59883 13788 53413 3359 17178 41448 54947 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
11551 15418 13131 184819 4984 14841 8979 47974 

 43314 53814 11939 9179 44184 17114 19415 54485 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -ایل بازي کودکان رنگ آميزي وس

 مترمربع
54841 18841 11714 85148 11554 49418 3988 4844 

 -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 مترمربع
81488 1594488 14771 144338 44844 48133 14384 18314 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
19418 47589 18113 58458 3418 14893 5493 3194 
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 درصد تغییر 3122 3123 نمیانگی فعالیت
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شهر
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زیبا
 

ي
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 -
 

ي
فعاليتها

 
گ
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ي
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 44- 444588 831831 448573 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 414 41188 4187 4449 عدد -رنگ آميزي فالور باکس 

 44- 7445855 9874537 5747818 متر -رنگ آميزي جدول و گاردریل 

 41- 114744 518811 15187 عدد -آميزي پایه چراغ رنگ 

 48 148841 495148 471834 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 31- 11457 58917 43884 عدد -رنگ آميزي سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 8- 341114 487133 493978 مترمربع -رنگ آميزي نرده و موانع ترافيکي 

 498 111837 57183 53119 ددع -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 15- 458184 111485 194748 مترمربع -رنگ آميزي کرکره مغازه ها 

 14- 189914 187411 485445 متر -رنگ آميزي پایه تابلو 

 1 444747 439858 49949 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 14- 114511 159854 55818 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 18- 18419 35313 45159 مترمربع -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 9 177885 145189 15744 متر - uرنگ آميزي موانع 

 17- 41415 114434 19171 مترمربع -رنگ آميزي وسایل بازي کودکان 

 11- 114455 143814 117484 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 9- 41844 78499 17849 عدد -يزي سطل و مخازن زباله رنگ آم
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 )مبالغ به هزار ریال(تهران شهرداری 5931لی پروژه های عمرانی سال کگزارش 

نام واحد 

 سازمانی

تعداد 

ردیف 

 بودجه

 بودجه مصوب

تعداد 

زیر 

 پروژه

مبلغ قراردادها 

 در سال جاری

نسبت 

تعهد 

 بودجه

هزینه قطعی 

)نقدی و 

 غیرنقدی(

پیشرفت 

 ریالی قطعی

پیشرفت 

فیزیکی )به 

نسبت 

 اعتبارات(

 83 97 1489439488 144 3874147885 111 1817887144 88 1طقه من

 98 188 1844517971 153 3187888475 1744 1847847154 74 4منطقه 

 93 98 1748834899 151 4519838818 1148 1799489857 33 5منطقه 

 83 188 4114781151 141 4954751998 1111 4119949988 49 1منطقه 

 97 188 1448574485 145 1994593788 1417 1441531488 43 3منطقه 

 93 188 1471585135 149 1454187419 114 1471581835 41 4منطقه 

 95 94 1444443188 118 1311384741 553 1577417477 73 7منطقه 

 99 94 744139849 114 1141433838 974 791815989 34 8منطقه 

 99 97 418485135 114 754117485 188 434934151 35 9منطقه 

 97 94 889984187 188 874919833 985 888488514 34 18منطقه 

 94 98 819158318 98 841499485 799 858348748 34 11منطقه 

 98 91 1848348453 188 1175445178 559 1175981718 78 14منطقه 

 91 91 1445811354 98 1518811331 194 1559387787 33 15منطقه 

 95 94 1483545948 183 1181735414 488 1557381718 48 11ه منطق

 98 98 4711744987 184 4974588514 484 4881931545 44 13منطقه 

 91 99 838358471 114 974443434 114 844314898 33 14منطقه 

 94 188 1189988347 97 1141173418 434 1191839955 33 17منطقه 

 95 94 1584354134 99 1159843413 1819 1131171497 71 18منطقه 

 95 99 1194537371 111 1488818145 879 1389848579 44 19منطقه 

 94 91 1588183341 138 4435984897 714 1141413484 71 48منطقه 

 95 95 1817441131 141 1539753491 311 1899181894 48 41منطقه 

 98 99 1881999881 181 1883884977 348 1844788849 81 44منطقه 

معاونت فني و 

 عمراني
33 44988884531 31 19731478494 75 44894113841 188 85 

معاونت 

 شهرسازي
44 4485344481 84 191148575 18 4377711791 94 15 

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

58 398444419 171 471158974 14 441458578 13 11 

معاونت مالي و 

 شهري اقتصاد
9 5181781838 8 8 8 8 8 8 

معاونت خدمات 

 شهري
41 4174847775 541 4341794144 184 4881743985 81 34 

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
31 9494831447 144 19548941148 199 3841144884 48 85 

امور  معاونت

 مناطق
1 1831888 8 8 8 8 8 8 

معاونت امور 

 اجتماعي
48 1889889489 11 474173778 54 1544114475 78 13 

 81 89 74788894984 184 88454148111 14784 84448517589 1783 کل شهرداري
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 )مبالغ به هزار ریال(شهرداری تهران 5931گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 

 نام واحد سازمانی
تعداد 

 پروژه ها

پیشرفت 

فیزیکی 

 سال جاری

پیشرفت 

برنامه ای 

 سال جاری

شاخص کارایی 

برنامه سالیانه 

(SPI) 

اعتبار مصوب 

پروژه در سال 

 جاری

مبلغ صورت 

وضعیت در سال 

 جاری

هزینه قطعی در 

 سال جاری

پیشرفت 

ریالی 

سال 

 جاری

شاخص 

کارایی 

هزینه 

سالیانه 

(CPI) 

 183 93 535338431 558381138 537491499 99 188 99 15 1منطقه 

 84 114 794191899 914739481 794378888 117 81 99 19 4منطقه 

 47 141 485114494 544114353 498981419 98 94 85 4 5منطقه 

 75 153 188199871 335183849 188388888 94 185 99 1 1منطقه 

 184 94 93454175 91581893 93454175 99 98 97 3 3منطقه 

 74 151 459344455 554518849 438344455 184 93 97 7 4منطقه 

 181 91 449111788 448841843 411845484 114 44 94 8 7منطقه 

 91 184 149737343 111911744 154138789 119 81 188 7 8منطقه 

 93 183 94588147 99414414 93841315 155 73 99 3 9منطقه 

 584 41 4148413 4148414 18888488 91 188 91 1 18منطقه 

 183 88 148884147 115117841 148819555 474 55 94 4 11منطقه 

 183 93 193744344 197147885 487588888 188 188 188 1 14منطقه 

 115 79 154351575 153459118 174888888 93 91 89 5 15منطقه 

 98 88 79749985 78857351 88149484 8 8 84 4 11منطقه 

 111 98 38947981 31479447 34888888 188 188 188 3 13منطقه 

 93 95 87789444 81373151 87874919 8 8 88 1 14منطقه 

 111 87 158114718 114941845 158438547 158 74 99 3 17منطقه 

 79 94 549513148 518547458 533474818 98 81 74 11 18منطقه 

 114 81 488457198 177899848 418413888 183 98 91 3 19منطقه 

 41 114 414811485 584197598 445114797 144 39 71 4 48منطقه 

 73 141 535354797 133448448 574984817 91 188 91 18 41منطقه 

 97 185 889413831 943971441 899847451 111 98 188 19 44منطقه 

 114 44 48588147937 15144348391 48514178887 99 98 97 7 معاونت فني و عمراني

 188 18 141488888 445141811 141488888 31 94 34 1 معاونت شهرسازي

معاونت برنامه ریزي، 

 توسعه شهري و امورشورا
5 81 93 83 48888888 44581853 58349118 11 181 

 34 97 971858191 1844351187 1185144878 74 74 33 53 معاونت خدمات شهري

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
8 188 188 188 7814484347 11785519599 5941891347 144 48 

 444 58 1814115497 518179843 1817439831 98 98 81 8 معاونت امور اجتماعي

 453 جمع
   

53485143884 54815494351 54195944349 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 تعهد مبلغ کل قرارداد تعداد مصوب بودجه

 تعهد نسبت

 بودجه
 قطعی هزینه

 پیشرفت

 قطعی ریالی

 پیشرفت

 فیزیکی

 1714 جمع
 

85144183431 41387 89447189117 
 

77194484881 
  

184898481 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث 

 مجموعه ورزشي و فرهنگي زعفرانيه
 188 93 18988454 94 19488385 4 48888888 1منطقه 

184898581 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي قائم
 188 188 41985454 157 58888888 4 41941188 1منطقه 

184898181 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، ورزشگاه 

 شهيد سليماني
 188 95 18345171 94 19181498 1 48888888 1منطقه 

184898381 
زشي، ورزشگاه توسعه و تجهيز فضاهاي ور

 صابرین شاهد
 188 94 19451847 188 48888881 4 48888888 1منطقه 

184898481 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، ورزشگاه 

 حضرت زهرا)س(
 188 94 19194844 94 18595948 1 48888888 1منطقه 

184898881 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به 

 امداد کوهستان
 188 188 7441415 131 18878444 7 7441411 1منطقه 

184891181 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث 

 زورخانه شهرک نفت
 88 97 19141581 97 19514815 1 48888888 1منطقه 

184891481 
توسعه وتجهيز فضا هاي ورزشي ، احداث 

 مجموعه ورزشي محله شهرک نفت
 8 8 8 8 18888888 1 8 1منطقه 

184891581 

ه وتجهيز فضاهاي ورزشي ، کمک به توسع

احداث مجموعه فرهنگي ورزشي تفریحي 

 رضوان

 188 188 38888888 188 38888888 1 38888888 1منطقه 

184188181 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح 

 منطقه
 188 99 18818398 189 77414113 4 11847314 1منطقه 

187848181 
اماکن کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

 مذهبي، احداث مسجدالرضا)ع(
 188 188 99999938 141 145888795 1 188888888 1منطقه 

187848481 

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، بازسازي امامزاده اسماعيل و 

 اکبر، امامزاده قاسمعلي

 188 99 11888848 148 19184979 1 13888888 1منطقه 

187848581 
و توسعه مسجد پيامبر  کمک به ساخت

 اعظم)ص(
 188 188 44888888 188 44888888 1 44888888 1منطقه 

 188 188 4991888 151 1888888 1 4991888 1منطقه  کمک به مجتمع توانبخشي امام علي )ع( 187848181

188818181 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، موزه 

 موسيقي
 188 188 47311888 147 14888888 1 47311888 1منطقه 

188818481 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، دانشگاه 

 شهيد بهشتي
 188 188 1888888 188 1888888 1 1888888 1منطقه 

188818381 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، باغ موزه 

 پروفسور حسابي
 188 188 18888888 478 47888888 1 18888888 1منطقه 

188818481 
نگي و هنري، بازسازي توسعه فضاهاي فره

 بيمارستان مسيح دانشوري
 188 188 5888888 188 5888888 1 5888888 1منطقه 

188818781 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به 

 بيمارستان ایت اهلل طالقاني
 8 8 8 8 1188888 1 8 1منطقه 

188818881 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به 

 ح منطقههاي سطساماندهي موزه
 188 93 17311348 189 48888888 5 18587138 1منطقه 

188898181 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
 188 99 19954914 1533 471811558 1 48447184 1منطقه 

188188181 
ها و توسعه و تجهيز کتابخانه

 ها،سطح منطقهخانهقرائت
 188 188 41934519 181 43858944 1 41934548 1منطقه 

 188 188 19913119 185 48414791 1 19913148 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دارآباد 188118181

 188 188 1981153 418 1139158 4 1981153 1منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148181

189818181 

تملک اراضي و امالک جهت کاربري 

بهسازي  ورزشي، تفریحي و فرهنگي،

 محله جماران

 74 188 531933888 74 431933888 1 531933888 1منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 شرفتپی

 فیزیکی

189818481 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري ورزشي، تفریحي و 

فرهنگي، توسعه بارگاه امامزاده 

 صالح)ع(

 98 188 145118481 188 145118481 1 145118481 1منطقه 

484858181 
هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 188 188 11888888 187 11778488 5 11888888 1منطقه 

484858481 

هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

عمومي غيرریلي، نصب پل پياده 

همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح 

 منطقه

 188 188 1888888 485 8188888 4 1888888 1منطقه 

484188181 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل 

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 188 188 4711843 139 1558888 4 4711844 1منطقه 

484188481 

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، نگهداري پل 

پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، 

 سطح منطقه

 188 188 438888 894 3793888 1 438888 1منطقه 

484148181 
تعمير و نگهداري سامانه 

 هاي تندرو، سطح منطقهاتوبوس
 188 188 5438888 137 3184485 3 5438888 1منطقه 

485848481 
احداث و توسعه پارکينگ، پارکينگ 

 5طبقاتي باهنر فاز 
 188 188 44498843 148 54417184 3 44888888 1منطقه 

485848581 
احداث و توسعه پارکينگ، گذرگاه 

 نمازي
 188 188 14888888 143 48888888 1 14888888 1منطقه 

481888181 
، سطح اجراي عالیم افقي ترافيکي

 منطقه
 188 44 18151548 179 38548481 9 48141184 1منطقه 

481188181 
تعویض و نگهداري تجهيزات 

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 188 148819 3417 44571848 11 148848 1منطقه 

481148181 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده 

 ایمني معابر، گاردریل سطح منطقه
 188 41 9545184 198 49117917 11 13545184 1منطقه 

481148481 

تعویض و نگهداري گاردریل و نرده 

ایمني معابر، نرده ایمني معابر، 

 سطح منطقه

 188 98 3577888 414 11479888 1 3315818 1منطقه 

481118181 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 رانندگي، سطح منطقه
 87 188 4193854 87 4178888 4 4193854 1منطقه 

481178181 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي 

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 188 3911819 184 18971888 3 3911819 1منطقه 

483818181 

ها و احداث و توسعه پایانه

سوارهاي درون شهري، سطح پارک

 منطقه

 188 188 51888888 111 15788194 4 51888888 1منطقه 

483818181 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

سوارهاي درون شهري، سطح پارک

 منطقه

 188 188 4988858 118 14714454 3 4988858 1منطقه 

488438181 
تملک اراضي و امالک جهت 

 کاربري عبور و مرور، سطح منطقه
 188 77 514837358 437 1813399115 1 184518488 1منطقه 

489118181 
طراحي و اصالح هندسي معابر، 

 سطح منطقه
 188 188 7531141 434 18884481 8 7531143 1منطقه 

489488181 

احداث و توسعه معابر غير 

متري  53بزرگراهي، خيابان 

 قيطریه )شهيد اندرزگو(

 188 188 19911399 148 41888888 4 19911399 1منطقه 

489488481 

احداث و توسعه معابر 

غيربزرگراهي، کندرو بزرگراه صياد 

 شيرازي

 188 188 3888888 188 3888888 1 3888888 1منطقه 

489488581 

احداث و توسعه معابر 

غيربزرگراهي، کندرو بزرگراه 

 لشگرک

 188 188 18888888 188 18888888 4 18888888 1منطقه 

489488181 

احداث و توسعه معابر 

غيربزرگراهي، دیوار حائل معابر، 

 سطح منطقه

 188 188 73999744 113 87413858 48 74888888 1منطقه 
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 پروژه عنوان کدپروژه
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 سازمانی
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 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
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 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

489488381 

احداث و توسعه معابر غیر 

دسترسی به  بزرگراهی، پل

 مسیل مقصودبیگ

 188 188 13541543 158 48888888 1 13541543 1منطقه 

489448481 

احداث و توسعه و بهسازي 

بزرگراه ها ،تونل نيایش و دوطبقه 

 شدن بزرگراه صدر

 188 188 11918888 187 74748188 4 11918888 1منطقه 

489458181 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح منطقه
 188 188 44444811 153 81494948 8 44754888 1قه منط

489438181 
گيري و مرمت روکش اساسي، لکه

 نوار حفاري، سطح منطقه
 188 188 191841534 181 531871748 51 191144888 1منطقه 

489448181 
نصب و ترميم سنگدال و جداول، 

 سطح منطقه
 188 188 41818445 184 41174547 4 41818445 1منطقه 

415848181 

بهسازي معابر جهت تردد 

معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه

 188 188 1891347 185 19495818 9 1891347 1منطقه 

411818181 
روها، احداث و تجهيز پياده

 ساماندهي بازار تجریش
 188 188 43888888 184 43588888 5 43888888 1منطقه 

411848181 
و  روهاترميم و نگهداري پياده

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 188 31111549 184 95819515 17 31145888 1منطقه 

411858181 

احداث روگذر و زیرگذر عابر 

پياده، پل عابر پياده، سطح 

 منطقه

 188 188 1888184 193 9543311 4 1888184 1منطقه 

411818181 

تجهيز و نگهداري روگذر و 

ده زیرگذر عابرپياده، پل عابر پيا

 سطح منطقه

 188 97 4189881 158 5888888 1 4178594 1منطقه 

581848181 

احداث و توسعه بوستان و 

تفرجگاه، بوستان رحمان آباد )فاز 

4) 

 188 188 48888888 148 41888888 5 48888888 1منطقه 

581848481 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، بوستان مهرگان
 91 188 19999885 141 41888938 11 38888888 1منطقه 

581848581 

احداث و توسعه بوستان و 

تفرجگاه، ساماندهي و ایجاد سپر 

حریم حفاظتي ارتفاعات 

 ها()رود دره1888

 188 188 431778458 111 488188388 49 434791895 1منطقه 

581848181 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، بوستان وزیري
 188 188 59983193 189 15184171 4 59983193 1منطقه 

581848781 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، بوستان دربند
 188 188 15811481 114 19883897 4 15811941 1منطقه 

581848881 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، بوستان باغ کامران
 188 188 59799348 111 11148151 5 59981848 1منطقه 

581841881 
احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه 

 ، بوستان آبک
 85 99 59148797 81 55148888 1 18888888 1منطقه 
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 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

581841181 
احداث وتوسعه بوستان 

 وتفرجگاه ، بوستان گالبدره
 88 98 31489893 88 13784718 4 34888888 1منطقه 

581841481 
احداث وتوسعه بوستان 

 وتفرجگاه ، بوستان دربند
 8 8 8 8 11388888 5 8 1منطقه 

581858181 
احداث و توسعه فضاي سبز 

 شهري، سطح منطقه معابر
 188 188 133484484 114 175398347 47 133388484 1منطقه 

581818181 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، سطح بوستان

 منطقه

 188 188 155914849 171 448915341 44 155914849 1منطقه 

581818481 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، تامين بوستان

رخت و درختچه و گل و د

 گياه، سطح منطقه

 188 188 1137418 311 7135498 1 1137418 1منطقه 

581878181 

هاي طراحي و اجراي شبکه

آبرساني فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 188 188 17188449 113 31481499 15 17188888 1منطقه 

581888181 
توسعه جنگلکاري و کمربند 

 1سبز پيرامون شهر، منطقه 
 188 188 43888888 117 54738888 4 43888888 1طقه من

584818181 
آميزي و پاکسازي نما، رنگ

 سطح منطقه
 188 188 14195488 418 51844944 5 14195488 1منطقه 

584818181 

ساماندهي ميادین و معابر 

خاص شهر، تجریش، قدس، 

 نوبنياد، ولنجک، نياوران

 188 188 11179114 144 38138333 18 11179115 1منطقه 

584848181 
نورپردازي و زیباسازي معابر، 

 سطح منطقه
 188 188 5331881 973 51413351 11 5331881 1منطقه 

587848181 

هاي کنترل و پایش آب

سطحي و زیرزميني، سطح 

 منطقه

 188 188 1918883 458 11741481 4 1958173 1منطقه 

587818181 

الیروبي، نگهداري و بازسازي 

هاي آوري آبکانال جمع

 سطحي، سطح منطقه

 188 188 573198 174 1778771 4 573199 1منطقه 

587838181 
الیروبي و بازسازي انهار، سطح 

 منطقه
 188 188 7113418 118 18134888 4 7113418 1منطقه 

587848181 
الیروبي و بازسازي قنوات، 

 سطح منطقه
 188 188 1411551 174 41734455 7 1411553 1منطقه 

587878181 

نهرسازي، اجراي سنگدال و 

نصب پل و دریچه فلزي، سطح 

 منطقه

 188 188 157999998 114 131188888 53 158888888 1منطقه 

587888181 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، دریچه

 سطح منطقه

 188 188 18848414 448 11414488 11 18848417 1منطقه 

588818481 
تملک امالک جهت کاربري 

 فضاي سبز، سطح منطقه
 38 188 1594447185 38 818318448 5 1594447185 1منطقه 
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588818881 
تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، 

 تپه سيمين قلعه
 188 188 48187888 188 48187888 1 48187888 1منطقه 

518818181 
هاي بهداشتي عمومي احداث سرویس

 در معابر، سطح منطقه
 188 188 48741981 188 48814888 1 48814888 1منطقه 

518888181 

هاي ها و سرویسنگهداري آبخوري

بهداشتي عمومي در معابر، سطح 

 منطقه

 188 188 4733378 175 1738888 4 4733378 1منطقه 

184858181 

احداث پایگاههاي پشتيباني مدیریت 

بحران،ساخت و تجهيز سوله هاي 

 مدیریت بحران سطح منطقه

 188 188 187481871 188 187139738 3 187139738 1منطقه 

185118181 

ها، توسعه و بهسازي مسيل

هاي رسوبگير و مخازن حوضچه

 کننده سيالب، مسيل مقصودبيکتعدیل

 188 188 9999338 115 11514888 5 18888888 1منطقه 

185118181 

ها الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

هاي رسوبگيري، سطح و حوضچه

 منطقه

 188 188 4431813 173 11413948 1 4431814 1منطقه 

183818481 

تملک امالک جهت کاربري سایر 

تاسيسات و تسهيالت شهري، سوله 

 بحران

 188 188 48888888 188 48888888 1 48888888 1منطقه 

385818181 

اجراي طرح هاي عملياتي 

حریم،عمليات عمراني واقع در حریم 

 1منطقه

 188 8 8 188 3888888 1 3888888 1منطقه 

481118181 

تهيه و نصب نجهيزات سخت 

افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

 18 57 1815377 18 4888888 4 3888888 1منطقه 

484858181 
بازسازي و تعميرات اساسي 

 هاي اداري، سطح منطقهساختمان
 188 99 38484154 418 143483989 44 38717888 1منطقه 

184898184 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

 زورخانه فرحزاد
 94 188 49993844 41 7843517 1 58888888 4منطقه 

184898484 

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي 

 سطح منطقه

 97 99 58144187 97 49418194 11 58319888 4منطقه 

184898484 
مجموعه احداث و تکميل و تجهيز 

 فرهنگي ورزشي سرسبز
 NULL 18888888 188 188 8 8 18888888 4منطقه 

184898784 
احداث و تکميل مجموعه فرهنگي و 

 ورزشي نيایش
 188 188 3484888 44 1184888 4 3484888 4منطقه 
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184188184 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، 

 سطح منطقه
 94 188 17174888 185 17754794 43 17174888 4منطقه 

187848484 

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

بي، مسجدالنبي)ص( اماکن مذه

 )شهيدبهشتي(

 188 188 19999999 97 19598544 7 48888888 4منطقه 

187848584 

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، مسجد 

 الزهرا)س(جامع

 188 188 18888888 188 18888888 1 18888888 4منطقه 

187848184 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

 ا...)عج(قيهاماکن مذهبي، مسجد ب
 77 188 15988888 77 18793888 4 15988888 4منطقه 

187848384 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

 اماکن مذهبي، مسجدالرسول)ص(
 188 188 48888888 188 48888888 1 48888888 4منطقه 

187848984 

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، مسجد 

 الزمان)عج( ایوانکصاحب

 94 188 41714389 188 41831583 1 41831583 4نطقه م

187841884 

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، مصلي و حوزه علميه 

 عينعلي و زینعلي

 188 188 18888888 51 14155388 5 18888888 4منطقه 

188818184 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 کتابخانه مجموعه محبان الزهرا)س(
 18 188 7518888 18 719555 4 7518888 4ه منطق

188898184 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 سطح منطقه
 75 188 71717171 75 34481171 54 71858888 4منطقه 

 188 188 11344888 98 11581181 7 11344888 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، پرواز 188118884

 51 188 18888888 47 4789488 5 18888888 4منطقه  ي محله، بوعليتوسعه و تجهيز سرا 188118984

 188 188 11388888 145 17893978 4 11388888 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تيموري 188111884

 78 99 58855133 98 48878854 85 51183888 4منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148184

484858184 
هاي حمل و نقل ایستگاهاحداث 

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 91 188 15349844 91 14573148 8 15488888 4منطقه 

484858484 

هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

عمومي غيرریلي، نصب پل پياده 

همسطح ایستگاه اتوبوس سطح 

 منطقه

 48 99 5178418 48 4184134 9 5388888 4منطقه 

484188184 
ستگاههاي حمل و نقل نگهداري ای

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 188 99 1788918 188 1841373 41 1849888 4منطقه 

484188484 

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

همسطح ایستگاه اتوبوس سطح 

 منطقه

 94 85 1871745 94 1488973 3 1588888 4منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931انی سال آمار پروژه های عمر

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

484148184 
تعمير و نگهداري سامانه 

 هاي تندرو، سطح منطقهاتوبوس
 188 188 3888888 181 3859149 8 3888888 4منطقه 

485848484 

احداث و توسعه پارکينگ، 

پارکينگ طبقاتي دانشگاه 

 شریف

 188 188 47888888 111 57991947 5 47888888 4منطقه 

481888184 
اجراي عالیم افقي ترافيکي، 

 سطح منطقه
 71 188 38943571 73 11184348 18 38944888 4منطقه 

481188184 
گهداري تجهيزات تعویض و ن

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 99 11981488 181 17547314 47 13388888 4منطقه 

481148184 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، گاردریل 

 سطح منطقه

 97 188 59113149 97 58153417 14 59145888 4منطقه 

481148484 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

ر، نرده ایمني نرده ایمني معاب

 معابر، سطح منطقه

 41 95 4341888 41 1384144 9 7858888 4منطقه 

481118184 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 رانندگي، سطح منطقه
 98 98 1947444 98 1947444 1 4888888 4منطقه 

481178184 
تعویض و نگهداري عالئم 

 عمودي ترافيکي، سطح منطقه
 37 188 9189888 39 3341787 18 9189888 4منطقه 

483818184 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

شهري، سوارهاي درونپارک

 سطح منطقه

 188 188 1888888 188 5999999 3 1888888 4منطقه 

488438184 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، سطح 

 منطقه

 188 188 511858434 114 583744549 54 511858434 4منطقه 

489118184 
طراحي و اصالح هندسي معابر، 

 سطح منطقه
 75 188 54748888 75 44819478 19 54748888 4منطقه 

489488184 

احداث و توسعه معابر غير 

بزرگراهي، دیوار حائل معابر، 

 سطح منطقه

 188 188 59914954 138 48114539 48 18888888 4منطقه 

489458184 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سفالت بزرگراهها سطح منطقهآ
 188 188 488113738 189 418178874 47 488775888 4منطقه 

489458484 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 نگهداري تونل توحيد
 84 188 149999851 84 159774384 47 178888888 4منطقه 

489418184 

احداث و توسعه تقاطع 

رو نيایش غيرهمسطح، پل سواره

ار شهرداري جنوبي به انتهاي بلو

 شمالي

 188 188 51898889 94 58888881 18 51188888 4منطقه 

489418484 

احداث و توسعه تقاطع 

غيرهمسطح، تعریض تونل 

 زیرگذر همت شهرک هما

 188 188 14948888 44 8888888 1 15888888 4منطقه 

489438184 
گيري و روکش اساسي، لکه

 مرمت نوار حفاري، سطح منطقه
 99 188 488391841 99 198919814 47 481851888 4نطقه م
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

489448184 
نصب و ترميم سنگدال و 

 جداول، سطح منطقه
 188 99 31514884 118 34741851 17 31494888 4منطقه 

415848184 

بهسازي معابرجهت تردد 

معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه

 81 188 7991411 84 4848814 17 8888888 4منطقه 

411818184 
روها، احداث و تجهيز پياده

 سطح منطقه
 13 188 581888888 13 157417871 33 581888888 4منطقه 

411848184 
روها و ترميم و نگهداري پياده

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 188 4885888 489 8114771 4 4885888 4منطقه 

411858184 

احداث روگذر و زیرگذر عابر 

پياده، پل عابر پياده سطح 

 منطقه

 95 98 48587489 95 47888888 11 49888888 4منطقه 

411818184 

تجهيز و نگهداري روگذر و 

زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه

 188 188 19587888 111 41341398 11 19587888 4منطقه 

581848184 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، اسالم آباد
 188 188 18888888 183 18389383 14 18888888 4منطقه 

581848484 

و توسعه بوستان و  احداث

تفرجگاه، بوستانهاي محلي 

 8و  1ناحيه 

 188 188 93888888 155 144519159 19 93888888 4منطقه 

581848584 
احداث و توسعه بوستان و 

 4تفرجگاه، دره فرحزاد فاز 
 188 188 475491514 113 597147895 151 475758888 4منطقه 

581848184 

احداث و توسعه بوستان و 

جگاه، نيلينگ و تفر

البالغه سازي بوستان نهجمقاوم

 )فاز یک(

 188 188 81888888 151 188538888 15 81888888 4منطقه 

581848484 

احداث و توسعه بوستان و 

تفرجگاه، پردیس کوهستاني 

 کوه فرحزاد

 188 188 49997887 188 49997887 9 58888888 4منطقه 

581848784 
 احداث و توسعه بوستان و

 تفرجگاه، پارک پرواز
 188 188 41888888 451 18488551 4 41888888 4منطقه 

581848884 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، دره اوین درکه
 188 188 34888888 485 138149483 14 34888888 4منطقه 

581858184 
احداث و توسعه فضاي سبز 

 معابر شهري، سطح منطقه
 188 188 134754484 443 535197941 49 134785888 4منطقه 

581818184 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، سطح بوستان

 منطقه

 188 188 154514885 171 444977544 91 154547888 4منطقه 

581818484 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، تامين بوستان

درخت و درختچه و گل وگياه 

 سطح منطقه

 188 188 44811188 171 58951544 58 44811188 4 منطقه

581878184 

هاي طراحي و اجراي شبکه

آبرساني فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 188 188 114971481 415 419884583 55 114971484 4منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 مانیساز
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

584818184 
آميزي و پاکسازي نما، رنگ

 سطح منطقه
 188 188 18348819 589 138871413 49 18348858 4منطقه 

584818184 

ساماندهي ميادین و معابر خاص 

-يکتاب-صنعت-شهر، کاج

 پورامين

 188 98 47574159 549 91381889 83 47817888 4منطقه 

584848184 
نورپردازي و زیباسازي معابر، 

 سطح منطقه
 188 188 54888884 393 411181977 71 54885488 4منطقه 

587848184 
هاي سطحي کنترل و پایش آب

 و زیرزميني، سطح منطقه
 188 188 4348888 188 4319999 7 4348888 4منطقه 

587858184 

هاي احداث و بهسازي شبکه

آوري آبهاي اصلي هدایت و جمع

 سطحي، سطح منطقه

 188 188 11388888 118 15414888 4 11388888 4منطقه 

587818184 

الیروبي، نگهداري و بازسازي 

هاي آوري آبکانال جمع

 سطحي، سطح منطقه

 38 188 44583888 39 15874433 14 44583888 4منطقه 

587838184 
الیروبي و بازسازي انهار، سطح 

 منطقه
 97 188 14781888 188 14744514 3 14781888 4منطقه 

587848184 
الیروبي و بازسازي قنوات، سطح 

 منطقه
 188 188 18844318 188 18849483 14 18858888 4منطقه 

587888184 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

 هاي فلزي روي نهرها،دریچه

 سطح منطقه

 188 188 15848589 184 13387199 44 15818888 4منطقه 

588818184 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 188 188 191318548 494 347414718 15 191318548 4منطقه 

588818584 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري فضاي سبز، رود دره 

 د(درکه )اسالم آبا -اوین 

 188 188 313784954 188 313784954 15 313784954 4منطقه 

518818184 
هاي بهداشتي احداث سرویس

 عمومي در معابر، سطح منطقه
 188 188 15814348 113 19818157 15 15888888 4منطقه 

518888184 

ها و نگهداري آبخوري

هاي بهداشتي عمومي سرویس

 در معابر، سطح منطقه

 93 98 3113818 93 3514355 41 3388888 4منطقه 

184858184 

احداث پایگاه پشتيباني مدیریت 

و راه اندازي  9و  7بحران نواحي 

 4پایگاه مدیریت بحران ناحيه 

 NULL 9744884 98 8 8 8 18888888 4منطقه 

185118184 

الیروبي و نگهداري و بازسازي 

هاي ها و حوضچهمسيل

 رسوبگيري، سطح منطقه

 188 188 15517458 149 17484845 58 15533888 4منطقه 

183818184 

تملک امالک جهت کاربري 

سایر تاسيسات و تسهيالت 

 نشانيشهري، ایستگاه آتش

 8 8 8 8 8 8 8 4منطقه 

481118184 

تهيه و نصب نجهيزات سخت 

افزاري،تامين تجهيزات رایانه 

 اي)برق اضطراري(،سطح منطقه

 188 188 14151418 191 51131354 13 14197187 4منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

484858184 

ي بازسازي و تعميرات اساس

هاي اداري، سطح ساختمان

 منطقه

 188 99 13747418 448 181311819 157 14881888 4منطقه 

184188185 
نگهداري فضاها و اماکن 

 ورزشي، سطح منطقه
 188 13 7841844 114 17844394 19 13873888 5منطقه 

187848185 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 ابوالقاسم

 188 97 8839417 188 9888888 1 8588879 5منطقه 

187848485 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 سيدخندان

 71 188 43471957 118 48471957 1 43471957 5منطقه 

187848485 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 جامع قلهک

 71 93 39454341 189 47481185 14 44498888 5منطقه 

187848785 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد، حوزه علميه امام 

 محمدباقر)ع(

 188 8 8 188 4888888 1 4888888 5منطقه 

188818385 

توسعه فضاهاي فرهنگي و 

هنري، مجموعه فرهنگي هنري 

ورزشي ویژه بانوان در بوستان 

 بهشت مادران

 84 188 41884758 111 47484198 8 41918888 5منطقه 

188898185 

نگهداري فضاهاي فرهنگي و 

هنري، مجموعه آکواریوم خليج 

 فارس

 188 188 981111 171 1488414 8 983888 5منطقه 

188898485 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و 

 هنري، بوستان بهشت مادران
 97 188 13795888 97 13518834 13 13795888 5منطقه 

188898585 
 نگهداري فضاهاي فرهنگي و

 هنري، سطح منطقه
 188 98 54854887 118 31119711 111 54771888 5منطقه 

188118485 
توسعه و تجهيز سراي محله، 

 داودیه
 188 99 37413574 185 39984441 49 38488888 5منطقه 

188118585 
توسعه و تجهيز سراي محله، 

 اختياریه -آبادرستم
 188 99 74118941 133 118748534 41 74844484 5منطقه 

188148185 
نگهداري سراي محله، سطح 

 منطقه
 87 73 1544113 87 1319411 17 1731888 5منطقه 

484858185 
هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 188 188 5491448 145 1338448 8 5788888 5منطقه 

484858485 

هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

نصب پل  عمومي غيرریلي،

پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، 

 سطح منطقه

 188 188 1418888 188 1418888 1 1418888 5منطقه 

484188185 

نگهداري ایستگاههاي حمل و 

نقل عمومي غيرریلي، سطح 

 منطقه

 188 188 1734414 157 4599891 4 1735888 5منطقه 

484188485 

هاي حمل و نگهداري ایستگاه

ي، نگهداري نقل عمومي غيرریل

پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

 98 98 394488 98 394488 4 484888 5منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

484148185 
تعمير و نگهداري سامانه 

 هاي تندرو، سطح منطقهاتوبوس
 188 188 5543888 141 1833888 3 5543888 5منطقه 

481888185 
اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح 

 منطقه
 188 188 15838181 118 18847974 44 15845888 5منطقه 

481188185 
نگهداري تجهيزات  تعویض و

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 188 1943484 119 4534597 5 1978888 5منطقه 

481148185 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، گاردریل سطح 

 منطقه

 188 188 7151148 184 7454189 11 7147888 5منطقه 

481148485 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني  نرده ایمني معابر،

 معابر، سطح منطقه

 188 99 1898451 115 4178178 4 1911888 5منطقه 

481118185 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 رانندگي، سطح منطقه
 188 87 1887114 188 1438888 1 1438888 5منطقه 

481178185 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي 

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 188 4714135 184 7147144 4 4741888 5منطقه 

483818185 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

شهري، سطح سوارهاي درونپارک

 منطقه

 188 188 1418888 149 4888888 4 1418888 5منطقه 

488438185 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، توسعه 

 ميدان ده ونک

 8 8 8 8 48888888 4 8 5منطقه 

488438385 

ک اراضي و امالک جهت تمل

کاربري عبور و مرور، سطح 

 منطقه

 41 188 189517759 41 44198834 18 189517759 5منطقه 

489118185 
طراحي و اصالح هندسي معابر، 

 سطح منطقه
 188 188 11139954 144 15445443 48 11148888 5منطقه 

489448485 

احداث،توسعه و بهسازي 

طبقه بزرگراهها،تونل نيایش و دو 

 شدن بزرگراه صدر

 188 188 79888888 115 115898148 4 79888888 5منطقه 

489458185 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح منطقه
 188 188 114581594 144 195151114 54 114487888 5منطقه 

489438185 
گيري و مرمت روکش اساسي، لکه

 نوار حفاري، سطح منطقه
 188 188 448314118 147 551518577 188 441514888 5منطقه 

489448185 
نصب و ترميم سنگدال و جداول، 

 سطح منطقه
 188 98 51147418 194 44158448 84 51495888 5منطقه 

489478185 
نگهداري و بهسازي تونل هاي 

 نيایش -شهري، تونل صدر 
 188 188 79994873 188 79951491 1 88888888 5منطقه 

415848185 
معابرجهت تردد معلولين بهسازي 

 و سالمندان، سطح منطقه
 188 188 7543143 187 7845119 11 7558888 5منطقه 

411848185 
روها و ترميم و نگهداري پياده

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 99 45718818 137 181118447 77 41457888 5منطقه 
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 (الیلغ به هزار رتهران )مبا یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

411818185 

تجهيز و نگهداري روگذر و 

زیرگذر عابرپياده، پل عابر 

 پياده، سطح منطقه

 188 98 4441598 188 4115138 4 4478888 5منطقه 

581858185 
احداث و توسعه فضاي سبز 

 معابر شهري، سطح منطقه
 188 188 78199813 155 91845941 13 78498888 5منطقه 

581858485 

احداث و توسعه فضاي سبز 

معابر شهري، سطح منطقه 

)فرهنگ غياثوند بلوار آیينه و 

 دوقوز آفریقا(

 188 99 11833511 183 14441471 57 11388888 5منطقه 

581818185 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، سطح بوستان

 منطقه

 188 99 88938378 117 183458417 71 98889888 5منطقه 

581818485 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، تامين بوستان

درخت و درختچه و گل و 

 گياه، سطح منطقه

 188 188 11848488 184 41381155 49 11874888 5منطقه 

581878185 

هاي طراحي و اجراي شبکه

آبرساني فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 95 97 57498749 99 58599181 59 58818188 5منطقه 

584818185 
آميزي و پاکسازي نما، رنگ

 سطح منطقه
 188 188 48434888 179 38377494 31 48434888 5منطقه 

584818185 

و معابر  ساماندهي ميادین

خاص شهر، بزرگراه صدر و 

 تونل نيایش

 188 188 48198888 181 49387857 43 48198888 5منطقه 

584818485 

ساماندهي ميادین و معابر 

بزرگراه -خاص شهر، هدایت

 همت

 188 98 49413893 181 58448884 39 58548888 5منطقه 

584848185 
نورپردازي و زیباسازي معابر، 

 سطح منطقه
 188 91 9547815 185 18438788 13 9959488 5قه منط

587818185 

الیروبي، نگهداري و بازسازي 

هاي آوري آبکانال جمع

 سطحي، سطح منطقه

 98 99 9818948 98 9817548 8 9974888 5منطقه 

587848185 
الیروبي و بازسازي قنوات، 

 سطح منطقه
 188 188 15499738 181 11441185 13 15788888 5منطقه 

587888185 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، دریچه

 سطح منطقه

 188 93 44183885 448 35454857 35 45347888 5منطقه 

588818185 
تملک امالک جهت کاربري 

 فضاي سبز، سطح منطقه
 188 188 51847198 188 51847198 1 51988888 5منطقه 

588848185 

بري تملک امالک جهت کار

تاسيسات خدمات شهري، 

 بارميدان ميوه و تره

 188 188 1788787 1174 48888888 4 1781888 5منطقه 

518818185 
هاي بهداشتي احداث سرویس

 عمومي در معابر، سطح منطقه
 97 39 1918888 181 5439885 8 5458888 5منطقه 
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 (الیزار رتهران )مبالغ به ه یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
 پیشرفت

 قطعی ریالی

 پیشرفت

 فیزیکی

518888185 

ها و نگهداري آبخوري

هاي بهداشتي عمومي سرویس

 در معابر، سطح منطقه

 188 41 1415884 188 1998489 3 4888888 5منطقه 

185118185 

الیروبي و نگهداري و بازسازي 

هاي ها و حوضچهمسيل

 رسوبگيري، سطح منطقه

 188 83 1818888 188 1755837 18 1718888 5منطقه 

183818185 

تملک امالک جهت کاربري 

سایر تاسيسات و تسهيالت 

 شهري، ایستگاه آتش نشاني

 8 8 8 8 71988888 4 8 5منطقه 

183818485 

الک جهت کاربري تملک ام

سایر تاسيسات و تسهيالت 

 شهري، پایگاه مدیریت بحران

 188 188 115788888 114 141814147 1 115788888 5منطقه 

481118185 

تهيه و نصب نجهيزات سخت 

افزاري،تامين تجهيزات رایانه 

 اي)برق اضطراري(،سطح منطقه

 99 99 4383944 99 4375194 1 4488888 5منطقه 

484848585 
احداث و تجهيز ساختمان پليس 

 راهور،سطح منطقه
 31 95 59989888 415 91743114 8 15888888 5منطقه 

484858185 

بازسازي و تعميرات اساسي 

هاي اداري، سطح ساختمان

 منطقه

 188 188 19845497 133 84417918 111 19853888 5منطقه 

185848181 

ایجاد و توسعه زیرساخت 

حداث باغ فضاهاي تفریحي، ا

 پرندگان

 188 188 554888888 588 1888841484 144 554888888 1منطقه 

181848181 

توسعه و ساماندهي گرمخانه، 

کمک به تجهيز و ساماندهي 

 سامانسراي لویزان

 35 188 18888888 39 3985439 5 18888888 1منطقه 

184898481 

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

احداث و تجهيز مجموعه 

 143تفریحي ورزشي سایت 

 1جنگل لویزان فاز

 87 188 55388888 98 54888419 18 55388888 1منطقه 

184188181 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، 

 سطح منطقه
 85 188 18557888 88 14134514 3 18557888 1منطقه 

187848181 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، باشگاه 

 )ع(طالب امام رضا

 188 188 43888888 114 48883141 4 43888888 1منطقه 

187848481 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مدرسه 

 علميه امام مهدي)عج(

 99 188 55888888 151 11143384 4 55888888 1منطقه 

187848581 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 و حوزه علميه هدایت

 43 188 48888888 43 14977949 1 48888888 1نطقه م
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

187848181 

مک به ساخت و توسعه ک

مساجد و اماکن مذهبي، 

 مسجدالرسول)ص(

 188 188 58888888 411 75474878 5 58888888 1منطقه 

187848781 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، 

 حسينيه ائمه اطهار

 188 188 34888888 194 189797148 1 34888888 1منطقه 

187841881 
کمک به احداث مسجد 

 الصفياءنورا
 8 188 13388888 15 1938888 1 13388888 1منطقه 

187841581 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد واماکن مذهبي ، 

مجتمع فرهنگي وعبادي 

 هدایت

 7 188 8888888 8 455994 1 8888888 1منطقه 

187841181 
کمک به ساخت و توسعه 

 مساجد واماکن مذهبي ، مسجد
 53 188 1888888 57 1149794 4 1888888 1منطقه 

188818481 
توسعه فضاهاي فرهنگي و 

 هنري، فرهنگسراي اشراق
 44 188 41999899 94 48178817 14 44888888 1منطقه 

188898181 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و 

 هنري، سطح منطقه
 188 188 57534111 198 71155481 44 57535888 1منطقه 

188118481 
 توسعه و تجهيز سراي محله،

 کوهک
 91 188 57871184 91 53873719 1 58888888 1منطقه 

188148181 
نگهداري سراي محله، سطح 

 منطقه
 188 188 11999999 419 44471814 18 14888888 1منطقه 

484858181 
هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 13 98 15449841 18 4311884 14 15388888 1منطقه 

484858481 

هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

عمومي غيرریلي، نصب پل 

پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، 

 سطح منطقه

 44 188 8888888 43 3178754 3 8888888 1منطقه 

484188181 

هاي حمل و نگهداري ایستگاه

نقل عمومي غيرریلي، سطح 

 منطقه

 15 188 1911144 15 4153888 5 1913888 1منطقه 

484188481 

نگهداري ایستگاههاي حمل و 

نقل عمومي غيرریلي، نگهداري 

پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

 188 188 1113888 118 4159483 3 1113888 1منطقه 

484148181 

تعمير و نگهداري سامانه 

هاي تندرو، سطح اتوبوس

 منطقه

 88 188 1888888 98 5393118 1 1888888 1منطقه 

485878181 
ساماندهي پارکينگ حاشيه 

 معابر، سطح منطقه
 99 188 3999999 185 4188584 3 4888888 1منطقه 

481888481 
اجراي عالیم افقي ترافيکي، 

 سطح منطقه
 38 188 47788999 48 18835738 18 47789888 1منطقه 

481188181 
تعویض و نگهداري تجهيزات 

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 75 743439 444 4439474 18 1888888 1منطقه 

481148181 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، گاردریل 

 سطح منطقه

 91 98 45394484 99 41814343 51 41198888 1منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان پروژه
 واحد

 سازمانی
 بمصو بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

481148481 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، نرده ایمني 

 معابر، سطح منطقه

 94 188 13874415 94 11311587 14 13111888 1منطقه 

481118181 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 نندگي، سطح منطقهرا
 81 188 1888888 91 957533 5 1888888 1منطقه 

481178181 
تعویض و نگهداري عالئم 

 عمودي ترافيکي، سطح منطقه
 188 87 1771181 154 7435485 41 3194888 1منطقه 

483818181 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

شهري، سوارهاي درونپارک

 سطح منطقه

 188 188 4999997 141 5718417 3 5888888 1منطقه 

488438481 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، سطح 

 منطقه

 41 188 151841888 93 141989418 18 151841888 1منطقه 

488438881 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، تعریض 

 شمال بزرگراه رسالت

 87 188 47999188 89 41918188 4 48888888 1منطقه 

489118181 
طراحي و اصالح هندسي 

 معابر، سطح منطقه
 188 97 11889447 183 44939848 57 11488888 1منطقه 

489488181 

احداث و توسعه معابر 

غيربزرگراهي، دیوار حائل 

 معابر، سطح منطقه

 74 188 7388888 81 4513881 4 7388888 1منطقه 

489488581 

احداث و توسعه معابر 

غيربزرگراهي، خيابان 

 کوهستان

 188 188 49888888 411 49984194 8 49888888 1منطقه 

489458181 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح منطقه
 188 188 117788131 187 137914581 13 117781888 1منطقه 

489438181 

گيري و روکش اساسي، لکه

مرمت نوار حفاري، سطح 

 منطقه

 188 188 155398999 119 198437881 189 155399888 1منطقه 

489448181 
نصب و ترميم سنگدال و 

 جداول، سطح منطقه
 79 188 11988418 98 18979848 81 14888888 1منطقه 

415848181 

بهسازي معابرئجهت تردد 

معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه

 188 91 9883183 148 14518841 41 9488888 1منطقه 

411848181 
روها و رميم و نگهداري پيادهت

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 188 17188348 118 44383841 91 17311888 1منطقه 

411858181 

احداث روگذر و زیرگذر 

عابرپياده، پل عابر پياده، سطح 

 منطقه

 43 188 18888888 79 51148554 44 18888888 1منطقه 

411818181 

تجهيز و نگهداري روگذر و 

گذر عابرپياده، پل عابر زیر

 پياده، سطح منطقه

 88 99 8481185 89 7718157 7 8788888 1منطقه 

418858181 
هاي نگهداري و تجهيز پارک

 آموزش ترافيک، سطح منطقه
 188 188 4888888 111 4848319 7 4888888 1منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

581848181 
احداث و توسعه بوستان و 

 تفرجگاه، بوستان ساحل
 188 188 15197411 488 44993553 45 15388888 1منطقه 

581848481 
وسعه بوستان و احداث و ت

 تفرجگاه، بوستان مسافر
 188 188 9999871 98 9814471 11 18888888 1منطقه 

 188 188 31388888 114 41581171 14 31388888 1منطقه  احداث پارک طبيعت )تلو( 581848581

581858181 
احداث و توسعه فضاي سبز 

 معابر شهري، سطح منطقه
 188 188 39514391 144 71848979 31 39388888 1منطقه 

581858481 

احداث و توسعه فضاي سبز 

معابر شهري، جنگل لویزان 

الدین و مشرف به بزرگراه زین

 امام علي)ع(

 188 188 41388888 184 43584455 45 41388888 1منطقه 

581858581 

احداث و توسعه فضاي سبز 

معابر شهري، توسعه فضاي سبز 

 بدنه بزرگراهها، سطح منطقه

 188 188 41888888 184 44115477 53 41888888 1ه منطق

581818181 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، سطح بوستان

 منطقه

 188 188 71538481 155 93114974 88 71344888 1منطقه 

581818481 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، تامين بوستان

درخت و درختچه و گل و گياه، 

 طح منطقهس

 188 188 49491981 481 85595411 11 49785888 1منطقه 

581878181 

هاي طراحي و اجراي شبکه

آبرساني فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 81 188 111814599 85 91973814 45 111814188 1منطقه 

581888181 

نگهداري جنگل و کمربند سبز 

پيرامون شهر، نگهداري جنگل 

 لویزان

 188 188 149888888 183 151914749 58 149888888 1منطقه 

584818181 
آميزي و پاکسازي نما، رنگ

 سطح منطقه
 188 188 53144889 144 37144839 74 53184888 1منطقه 

584848181 
نورپردازي و زیباسازي معابر، 

 سطح منطقه
 188 188 14784779 478 53597785 19 14759488 1منطقه 

581878181 

زات و تاسيسات نگهداري تجهي

آوري و پردازش پسماند، جمع

 سطح منطقه

 188 188 11888888 185 11118788 17 11888888 1منطقه 

587848181 
هاي سطحي کنترل و پایش آب

 و زیرزميني، سطح منطقه
 188 188 5194388 551 11481849 7 5388888 1منطقه 

587858181 

هاي احداث و بهسازي شبکه

آوري اصلي هدایت و جمع

هاي آبهاي سطحي، خيابان

 دماوند، امين و هنگام

 45 188 38888888 41 54448358 11 38888888 1منطقه 

587838181 
الیروبي و بازسازي انهار، سطح 

 منطقه
 47 188 9317884 54 5815194 4 9318888 1منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

587848181 
الیروبي و بازسازي قنوات، 

 سطح منطقه
 74 188 11187815 84 9111814 11 11388888 1منطقه 

587878181 

و نهرسازي، اجراي سنگدال 

نصب پل و دریچه فلزي، سطح 

 منطقه

 45 98 51898554 78 43594991 55 54388888 1منطقه 

587888181 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، دریچه

 سطح منطقه

 188 97 1138839 137 7484884 14 1394888 1منطقه 

588818181 
تملک امالک جهت کاربري 

 فضاي سبز، سطح منطقه
 78 188 75844489 99 75443839 1 75844388 1ه منطق

518818181 
هاي بهداشتي احداث سرویس

 عمومي در معابر، سطح منطقه
 188 188 4879448 114 8981543 18 4888888 1منطقه 

518888181 

ها و نگهداري آبخوري

هاي بهداشتي عمومي سرویس

 در معابر، سطح منطقه

 45 98 5489531 47 4197884 3 5443888 1منطقه 

184858181 

احداث پایگاه هاي پشتيباني 

مدیریت بحران ، ساخت و 

تجهيز سوله هاي مدیریت 

 بحران سطح منطقه

 45 98 7943445 48 4494517 3 8188888 1منطقه 

185118181 

الیروبي و نگهداري و بازسازي 

هاي ها و حوضچهمسيل

 رسوبگيري، سطح منطقه

 84 99 19197831 88 17855733 8 19588888 1منطقه 

385818181 

اجراي طرح هاي عملياتي 

حریم،عمليات عمراني واقع در 

 1حریم منطقه

 91 13 544448 184 4439444 5 4388888 1منطقه 

481118181 

تهيه و نصب نجهيزات سخت 

افزاري،تامين تجهيزات رایانه 

 اي)برق اضطراري(،سطح منطقه

 47 94 4119185 418 11458549 48 4788888 1منطقه 

484858181 

بازسازي و تعميرات اساسي 

هاي اداري، سطح ساختمان

 منطقه

 188 188 18888154 194 51441318 17 18881888 1منطقه 

181848483 
ها، توسعه و ساماندهي گرمخانه

 محله بهاران
 188 188 8488888 188 8488888 3 8488888 3منطقه 

184898583 
اي توسعه و تجهيز فضاه

 ورزشي، مجموعه بانوي آفتاب
 188 188 11475184 131 48875184 8 11475184 3منطقه 

184898183 

توسعه و تجهيز فضاهاي 

ورزشي، مطالعه و طراحي 

 مجموعه ورزشي پيشکسوتان

 188 188 1999185 188 1999181 14 1999185 3منطقه 

184188183 
نگهداري فضاها و اماکن 

 ورزشي، سطح منطقه
 188 99 45355834 111 47839431 48 45755834 3ه منطق
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187848183 
خت و توسعه مساجد، توسعه سا

 تجهيزات پخش اذان
 98 188 8595488 98 8445481 19 8595488 3منطقه 

187848483 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 ا...)عج(بقيه

 188 188 3938888 188 3938888 3 3938888 3منطقه 

188818483 

توسعه فضاهاي فرهنگي و 

 هنري، کمک به برگزاري

مسابقات اسيایي واليبال نشسته 

 بانوان معلول )تهران(

 188 188 4388888 188 4388888 4 4388888 3منطقه 

188898183 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و 

 هنري، سطح منطقه
 188 188 15855191 514 18718885 45 15855191 3منطقه 

188111883 
توسعه و تجهيز سراي محله، 

 اندیشه
 81 188 18895888 81 8388888 1 18895888 3منطقه 

188148183 
نگهداري سراي محله، سطح 

 منطقه
 99 99 51583838 99 51831141 38 51319381 3منطقه 

484858183 
هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 188 188 11434447 181 11435444 54 11434447 3منطقه 

484858483 

هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

عمومي غيرریلي، نصب پل 

پياده هم سطح ایستگاه اتوبوس 

 سطح منطقه

 98 188 4835991 99 4858313 7 4835991 3منطقه 

484188183 

نگهداري ایستگاههاي حمل و 

نقل عمومي غيرریلي، سطح 

 منطقه

 188 188 4898888 153 5889999 13 4898888 3منطقه 

484188483 

ههاي حمل و نگهداري ایستگا

نقل عمومي غيرریلي، نگهداري 

پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

 188 188 1148449 188 1148449 15 1148449 3منطقه 

484148183 

تعمير و نگهداري سامانه 

هاي تندرو، سطح اتوبوس

 منطقه

 99 188 1873517 188 1873514 7 1873517 3منطقه 

481888183 
فقي ترافيکي، اجراي عالیم ا

 سطح منطقه
 39 188 53439471 39 41815881 19 53449813 3منطقه 

481188183 
تعویض و نگهداري تجهيزات 

 ترافيکي، سطح منطقه
 45 188 5181494 45 774143 1 5181494 3منطقه 

481148183 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، گاردریل 

 معابر سطح منطقه

 188 188 18447431 184 55998788 11 18447431 3منطقه 

481148483 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، نرده ایمني 

 معابر سطح منطقه

 99 188 4311384 188 4311385 8 4311384 3منطقه 

481118183 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 رانندگي، سطح منطقه
 77 188 4147191 77 1848517 3 4147444 3منطقه 

481178183 
تعویض و نگهداري عالئم 

 عمودي ترافيکي، سطح منطقه
 75 188 1874351 75 4977838 11 1874351 3منطقه 
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483818183 
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
 188 188 4978989 119 8478998 15 4978989 3منطقه 

488438483 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 مترو 1و مرور، خط 
 188 188 8174188 188 8174188 1 8174188 3منطقه 

488438783 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 و مرور، سطح منطقه
 188 188 81783888 188 81783888 11 81783888 3منطقه 

489118183 
طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح 

 منطقه
 188 188 41941578 194 17871331 57 41971178 3منطقه 

489488183 
ث و توسعه معابر غيربزرگراهي، دیوار احدا

 حائل معابر سطح منطقه
 188 188 41511583 183 43337148 17 41511583 3منطقه 

 188 188 143888544 185 178198339 77 143889388 3منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458183

489438183 
گيري و مرمت نوار روکش اساسي، لکه

 ، سطح منطقهحفاري
 188 188 194138974 148 413815874 77 194141888 3منطقه 

489448183 
نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح 

 منطقه
 188 188 54189844 114 18441885 71 54198338 3منطقه 

415848183 
بهسازي معابرجهت تردد معلولين و 

 سالمندان، سطح منطقه
 188 188 9717418 188 9717594 48 9717418 3منطقه 

411848183 
ها، راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 سطح منطقه
 188 188 43894988 119 58798151 54 43894988 3منطقه 

411858183 
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
 188 188 54888888 118 57985445 41 54888888 3منطقه 

411818183 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر 

 پياده، پل عابر پياده سطح منطقه
 188 188 3955855 118 4311543 44 3955855 3منطقه 

 83 188 4488888 83 3399998 5 4488888 3منطقه  نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848183

413858183 
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه 

 رخه، سطح منطقهدوچ
 188 188 1888888 188 1888888 1 1888888 3منطقه 

418858183 
هاي آموزش نگهداري و تجهيز پارک

 ترافيک، سطح منطقه
 188 188 1114444 188 1114445 17 1114444 3منطقه 

581848183 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 کوهسار
 188 188 45547359 188 45519138 49 45547359 3منطقه 

581848483 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، رود 

 دره کن )مسيل وسک(
 188 188 115993445 185 114971719 44 115993445 3منطقه 

 188 188 7188888 188 7188888 4 7188888 3منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بانوان 581848583

581848183 
ن و تفرجگاه، احداث و توسعه بوستا

 جانبازان
 85 188 11545871 74 18519791 4 11545871 3منطقه 

581858183 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 سطح منطقه
 188 188 41984331 184 45485114 44 41995988 3منطقه 
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581818183 
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
 188 188 47471154 117 79541811 135 47471154 3منطقه 

581818483 

ها و فضاي ، ترميم و تجهيز بوستانبازپيرایي

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

 188 188 7471888 118 51541185 11 7474888 3منطقه 

581878183 
هاي آبرساني فضاي طراحي و اجراي شبکه

 سبز، سطح منطقه
 188 188 43749511 183 48888919 38 43758873 3منطقه 

 188 188 8993998 158 14111813 13 8993998 3منطقه  ميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهآرنگ 584818183

584818183 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان 

 دوم صادقيه و ميدان دوم شهران
 188 188 17999411 444 59915159 34 18888888 3منطقه 

 48 188 14839883 48 5331893 18 14878188 3منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848183

584888183 
نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح 

 منطقه
 188 188 4895487 188 4895488 15 4981851 3منطقه 

581848183 

آوري و احداث توسعه و تجهيز تاسيسات جمع

توسعه و ساماندهي ایستگاه -پردازش پسماند

 زباله شهيد ستاري

 93 188 1417789 93 1811111 4 1441871 3منطقه 

587848183 
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
 188 188 1888888 188 1888888 1 1888888 3منطقه 

587858183 

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبکه

آوري آبهاي سطحي، دره ذغالي و دره جمع

 زرنو

 188 188 41888888 181 41188781 18 41888888 3منطقه 

587818183 
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
 188 188 7997931 188 7997934 7 8884883 3منطقه 

 87 188 51488888 87 47311393 44 51488888 3منطقه  الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838183

 91 188 41948113 91 45388888 4 43888888 3منطقه  روبي و بازسازي قنوات، سطح منطقهالی 587848183

587878183 
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
 188 188 18718488 117 14414489 54 18718488 3منطقه 

587888183 
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 ، سطح منطقهروي نهرها
 93 188 15949371 93 15411354 48 15949371 3منطقه 

588818183 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي 

 سبز، سطح منطقه
 188 188 45588888 188 45588888 1 45588888 3منطقه 

588818583 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي 

 سبز، پارک گردشگري کوهسار
 188 188 58888888 188 58888888 1 58888888 3منطقه 

518818183 
هاي بهداشتي عمومي در احداث سرویس

 معابر، سطح منطقه
 188 188 14971439 115 11711819 18 14991881 3منطقه 

518888183 
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
 188 188 1417115 188 1417115 7 1448813 3منطقه 

185118183 
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
 188 188 18888888 188 18888888 5 18888888 3منطقه 
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385818183 
اجراي طرح هاي عملياتي حریم،عمليات 

 3عمراني واقع در حریم منطقه
 85 188 4441834 85 3348411 48 4441834 3منطقه 

481118183 

تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين 

نه اي)برق اضطراري(،سطح تجهيزات رایا

 منطقه

 84 95 1374979 84 1137179 17 1788888 3منطقه 

484848183 
تملک احداث و تجهيز ساختمان دیوان 

 عدالت اداري
 188 188 185888888 551 511119344 15 185888888 3منطقه 

484858183 
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
 188 99 51359171 418 44814881 158 51813374 3منطقه 

184898584 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث 

 سوله ورزشي دانشکده مدیریت
 88 188 49598917 188 49111441 1 49598917 4منطقه 

184898184 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي 

 ورزشي روباز و چمن مصنوعي، سطح منطقه
 91 188 18439888 91 9445781 5 18439888 4منطقه 

184898384 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، محله 

 آبادبهجت
 188 188 58888888 147 57938888 4 58888888 4منطقه 

184188184 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح 

 منطقه
 31 188 1518997 31 479481 4 1518997 4منطقه 

187848184 
عه مساجد و اماکن کمک به ساخت و توس

 مذهبي، مسجد ميدان انقالب
 188 188 9999995 185 18544319 5 18888888 4منطقه 

188848184 
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
 188 188 1547888 188 1543198 1 1547888 4منطقه 

188898184 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
 88 188 17547947 88 13484178 5 17547947 4منطقه 

 97 188 45413813 147 49914444 3 45413943 4منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148184

189818184 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي، 

 تفریحي و فرهنگي، تپه اکبري
 188 188 7519434 189 8888888 5 7519435 4منطقه 

189818384 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي، 

 تفریحي و فرهنگي، توسعه مسجد انقالب
 188 188 3888888 188 3888888 1 3888888 4منطقه 

484858184 
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
 89 188 18888888 98 9774917 9 18888888 4منطقه 

484858584 

حمل و نقل عمومي  هاياحداث ایستگاه

غيرریلي، نصب و نگهداري پل پياده 

 همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

 188 188 4995843 187 5414898 3 4995844 4منطقه 

484188184 
هاي حمل و نقل عمومي نگهداري ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
 95 188 4898888 117 5548591 7 4898888 4منطقه 

484188484 

هاي حمل و نقل عمومي ایستگاه نگهداري

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح 

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

 98 188 3488188 98 1483841 3 3488188 4منطقه 

484148184 
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
 84 188 14388888 87 18914814 9 14388888 4منطقه 

 188 188 43898888 184 43441144 18 43898888 4منطقه  عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقهاجراي  481888184

481188184 
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح 

 منطقه
 81 188 18494389 85 8837588 15 18494389 4منطقه 
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481148184 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، گاردریل 

 سطح منطقه

 94 188 7337888 94 4974495 1 7337888 4منطقه 

481148484 

و نگهداري گاردریل و  تعویض

نرده ایمني معابر، نرده ایمني 

 معابر، سطح منطقه

 188 188 4497999 183 4449984 18 4498888 4منطقه 

481118184 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 رانندگي، سطح منطقه
 188 188 1888888 188 1888888 4 1888888 4منطقه 

481178184 
تعویض و نگهداري عالئم 

 فيکي، سطح منطقهعمودي ترا
 188 188 11944999 117 17118554 15 11945888 4منطقه 

483818184 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

سوارهاي درون شهري، پارک

 سوار بيهقيپارک

 84 188 1949471 114 4488749 1 1949474 4منطقه 

488438584 

تملک اراضي و امالک جهت 

 5کاربري عبور و مرور، خطوط 

 تروم 1و 

 188 188 51931818 188 51931818 5 51931818 4منطقه 

488438184 

تملک اراضي و امالک جهت 

 4کاربري عبور و مرور، خطوط 

 مترو 7و 

 188 188 41584883 185 43888888 5 41584883 4منطقه 

488438884 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، سطح 

 منطقه

 188 188 84378941 131 158749351 15 84378941 4منطقه 

489118184 
طراحي و اصالح هندسي معابر، 

 سطح منطقه
 48 188 14813374 81 18738185 13 14813375 4منطقه 

489448184 

احداث، توسعه و بهسازي 

ها، رمپ و لوپ بزرگراه بزرگراه

 شهيد گمنام به فتحي شقاقي

 188 188 55953949 181 51113449 18 55953949 4منطقه 

489448484 

احداث رمپ و لوپ بزرگراه 

ـ به شهيد گمنام و کردستان

 کارگر

 188 188 7994897 188 7989815 9 7994897 4منطقه 

489458184 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح منطقه
 84 188 54819443 84 51754548 11 54819444 4منطقه 

489458484 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 نگهداري تونل رسالت
 81 188 34498551 81 14981343 7 34498954 4منطقه 

489438184 

گيري و روکش اساسي، لکه

مرمت نوار حفاري، سطح 

 منطقه

 188 188 131455188 111 411578488 49 131455189 4منطقه 

489448184 
نصب و ترميم سنگدال و 

 جداول، سطح منطقه
 188 188 4444937 144 5533938 4 4444937 4منطقه 

415848184 

بهسازي معابر جهت تردد 

معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه

 188 188 7317441 181 7484487 14 7317441 4منطقه 

411818184 
روها، احداث و تجهيز پياده

 سطح منطقه
 188 188 15971488 144 35111444 44 15971488 4منطقه 

411848184 
روها و دهترميم و نگهداري پيا

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 188 1558978 188 1558978 4 1559888 4منطقه 

411858184 

احداث روگذر و زیرگذر عابر 

پياده، پل عابر پياده سطح 

 منطقه

 98 188 11999999 184 13481535 7 13888888 4منطقه 

411858484 

احداث روگذر و زیرگذر عابر 

ه پياده، زیرگذر عابر پياد

 چهارراه وليعصر

 188 188 113888888 444 581444181 58 113888888 4منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 یشرفتپ

 فیزیکی

411818184 

تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر 

عابر پياده، پل عابر پياده، سطح 

 منطقه

 34 188 1157994 188 1157994 5 1157994 4منطقه 

413848184 
نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
 188 188 838114 184 918819 4 838114 4منطقه 

418858184 
هاي آموزش ارکنگهداري و تجهيز پ

 ترافيک، سطح منطقه
 188 188 4888888 118 4487383 1 4888888 4منطقه 

581848184 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بانباغچه
 87 188 18871473 97 9817871 9 18871473 4منطقه 

581858184 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

 شهري، سطح منطقه
 188 188 54818134 181 58435917 45 54818134 4منطقه 

581818184 
ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 فضاي سبز، سطح منطقه
 94 188 49851188 94 47847834 11 49851188 4منطقه 

581818484 

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، تامين درخت و درختچه 

 و گل و گياه، سطح منطقه

 188 188 5845888 188 5859881 4 5845888 4منطقه 

581878184 
هاي آبرساني طراحي و اجراي شبکه

 فضاي سبز، سطح منطقه
 81 188 14171573 181 14834373 15 14171573 4منطقه 

584818184 
آميزي و پاکسازي نما، سطح رنگ

 منطقه
 188 188 48434118 151 58113147 41 48434118 4منطقه 

584858184 

و نصب تابلوهاي تبليغاتي،  تهيه

تزئيني، مجسمه و تندیس، سطح 

 منطقه

 98 188 58494487 93 48884743 17 58494487 4منطقه 

584818184 

ساماندهي ميادین و معابر خاص 

-الدین اسدآباديشهر، سيدجمال

 آراجهان

 99 188 8993118 184 9141194 7 8993119 4منطقه 

584848184 
ازي معابر، سطح نورپردازي و زیباس

 منطقه
 188 188 11138743 114 14354445 9 11138743 4منطقه 

587818184 

الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال 

هاي سطحي، سطح آوري آبجمع

 منطقه

 188 188 5719888 181 5841849 9 5719888 4منطقه 

 83 188 47874143 95 43948174 44 47874143 4منطقه  الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838184

587848184 
الیروبي و بازسازي قنوات، سطح 

 منطقه
 97 188 9988119 188 18848817 8 9988119 4منطقه 

587888184 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، سطح دریچه

 منطقه

 85 188 9781578 91 8891944 14 9781578 4منطقه 

588848184 
امالک جهت کاربري تاسيسات تملک 

 بارخدمات شهري، ميدان ميوه و تره
 188 188 18888888 188 18888888 4 18888888 4منطقه 

518818184 
هاي بهداشتي عمومي احداث سرویس

 در معابر، سطح منطقه
 89 188 4888888 188 4888799 3 4888888 4منطقه 

518848184 
بار، ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره

 آراجهان
 188 188 13888888 183 13888438 9 13888888 4منطقه 

518888184 

هاي ها و سرویسنگهداري آبخوري

بهداشتي عمومي در معابر، سطح 

 منطقه

 81 188 1318888 188 1318888 4 1318888 4منطقه 

183818184 

تملک امالک جهت کاربري سایر 

تاسيسات و تسهيالت شهري، ایستگاه 

 نشانيآتش

 188 188 43888888 188 43888888 1 43888888 4منطقه 

481118184 

تهيه و نصب نجهيزات سخت 

افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

 78 188 1499915 78 5475911 1 1788888 4منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
 پیشرفت

 قطعی ریالی

 پیشرفت

 فیزیکی

484848184 

تملک، احداث و تجهيز 

هاي اداري، ساختمان ساختمان

 نيلو

 188 188 18888888 114 11389415 7 18888888 4منطقه 

484848484 

ک، احداث و تجهيز تمل

هاي اداري، ساختمان ساختمان

 4اداري منطقه 

 99 188 11148884 114 13954594 14 11148884 4منطقه 

484848584 

تملک، احداث و تجهيز 

هاي اداري، کمک به ساختمان

احداث ساختمان دانشکده دام 

 پزشکي

 188 188 8999944 843 71438888 1 9888888 4منطقه 

484858184 

زسازي و تعميرات اساسي با

هاي اداري، سطح ساختمان

 منطقه

 188 188 43845585 189 47115885 18 43845581 4منطقه 

413818184 

بررسي و مطالعه نيازها و امکانات 

هاي پژوهشي جهت شهري، طرح

 گذارجذب سرمایه

 188 188 5888888 154 5947937 7 5888888 4منطقه 

 188 77 191487 188 459945 1 458545 7منطقه  فضاهاي ورزشيتوسعه و تجهيز  184898487

184898587 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

 مجموعه ورزشي توکلي
 81 97 4541188 81 4858373 4 4141888 7منطقه 

184898187 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

 خانه ورزشکاران ایران
 87 45 448784 87 844711 1 1888888 7منطقه 

184188187 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، 

 سطح منطقه
 95 98 4311417 95 4173888 1 4473888 7منطقه 

184188487 

نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، 

زمينهاي ورزشي روباز سطح 

 منطقه

 94 35 713388 94 1553888 1 1594388 7منطقه 

187848187 
کمک به ساخت و توسعه مساجد 

 ، مسجد اعظمو اماکن مذهبي
 88 188 41184579 113 48884488 4 41184579 7منطقه 

187848187 

کمک به ساخت و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، مسجد حسيني 

 )واقع در طرح امام علي)ع((

 188 188 11718888 148 45413814 5 11718888 7منطقه 

187848387 

کمک به ساخت و توسعه مساجد 

ریفيه و اماکن مذهبي، مسجد ش

 )واقع در طرح امام علي)ع((

 188 98 14388888 155 14938888 1 14718888 7منطقه 

187848487 

کمک به ساخت و توسعه مساجد 

و اماکن مذهبي، مسجد امام زین 

 العابدین)ع(

 188 88 1449199 134 4979199 1 1984119 7منطقه 

187848787 

کمک به ساخت وتوسعه مساجد 

جد علي ابن واماکن مذهبي ، مس

 ابيطالب )ع(

 8 8 8 8 8 8 8 7منطقه 

481178187 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي 

 ترافيکي، سطح منطقه
 99 71 1848187 188 1193188 11 1194888 7منطقه 

483818187 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

شهري، پایانه سوارهاي درونپارک

 سيدخندان، روشندالن، بهشتي

 188 91 18891314 184 41113913 48 48818791 7منطقه 

488438587 
تملک اراضي و امالک جهت 

 مترو 5کاربري عبور و مرور، خط 
 188 188 487738 188 487738 1 487738 7منطقه 

488438387 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، بزرگراه امام 

 علي)ع(

 99 188 48895943 99 48581381 1 48895943 7منطقه 

488438487 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، تعریض 

 خيابان دماوند

 93 188 181915149 93 173919711 1 181915149 7منطقه 

488438787 

تملک اراضي و امالک جهت 

 17راه کاربري عبور و مرور، پياده

 شهریور

 8 8 8 8 8 8 8 7منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931ل آمار پروژه های عمرانی سا

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
 پیشرفت

 قطعی ریالی

 پیشرفت

 فیزیکی

488431187 
تملک امالک جهت کاربري عبور 

 مترو 4ومرور، خط 
 188 188 4448783 188 4448783 1 4448783 7منطقه 

488431487 
تملک امالک جهت کاربري عبور 

 ومرور، خيابان خواجه نصير
 188 188 1775118 188 1775118 1 1775118 7منطقه 

488431587 
تملک امالک جهت کاربري عبور 

 ومرور، سطح منطقه
 188 188 474538543 134 115937334 1 474538543 7منطقه 

489118187 
ح هندسي معابر، سطح طراحي و اصال

 منطقه
 188 74 4488848 115 9954847 14 8885879 7منطقه 

489488187 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، 

 دیوار حائل معابر سطح منطقه
 188 188 341588 188 344588 1 341588 7منطقه 

489418187 
تعریض معابر غيربزرگراهي، خيابان 

 دماوند
 188 188 151471587 187 111419844 43 154888888 7منطقه 

489418487 
 1تعریض معابر غيربزرگراهي، ناحيه 

 5و 4و  
 93 85 11997871 93 15749587 18 11158788 7منطقه 

489448187 

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

بهسازي و ساماندهي معابر حاشيه 

 بزرگراه امام علي )ع(

 47 74 48178789 71 48883388 11 58947977 7منطقه 

489458187 
ها، سطح مرمت و نگهداري بزرگراه

 منطقه
 97 95 43344713 97 44747485 15 47111888 7منطقه 

489438187 
گيري و مرمت روکش اساسي، لکه

 نوار حفاري، سطح منطقه
 99 94 74884951 99 77741413 14 78384888 7منطقه 

489448187 
ول، نصب و ترميم سنگدال و جدا

 سطح منطقه
 188 89 14891584 114 41447491 48 19888888 7منطقه 

188848187 
ها، خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 سطح منطقه
 188 97 4498888 184 4181488 5 4538888 7منطقه 

188898187 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 سطح منطقه
 188 89 4419448 185 7115588 1 4947888 7منطقه 

188118187 
توسعه و تجهيز سراي محله، شارق 

 الف و ب
 188 84 4131974 147 5888484 4 5888888 7منطقه 

188118787 
توسعه و تجهيز سراي محله، 

 ـ دبستانمجيدیه
 188 89 8844158 131 13844913 3 18888888 7منطقه 

 37 71 14114179 188 14571485 3 14554987 7منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، گرگان 188111887

 188 81 11444811 141 41943894 8 18188888 7منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148187

484858187 
هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 188 99 391799 188 397447 4 488888 7منطقه 

484858487 

مل و نقل هاي حاحداث ایستگاه

عمومي غيرریلي، پل پياده همسطح 

 ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

 188 77 451473 188 499999 3 588888 7منطقه 

484188187 
هاي حمل و نقل نگهداري ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 78 78 138495 78 138775 18 378888 7منطقه 

484188487 

هاي حمل و نقل نگهداري ایستگاه

مومي غيرریلي، نگهداري پل پياده ع

همسطح ایستگاه اتوبوس سطح 

 منطقه

 33 45 184847 33 117391 7 818178 7منطقه 

484148187 
هاي تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 تندرو، سطح منطقه
 97 188 1999999 188 3888888 3 3888888 7منطقه 

481818187 

نصب دوربين هاي ترافيکي،توسعه 

ظارت سيستم ن

تصویري)هوشمندسازي پارکينگ 

 طبقاتي اندیشه(

 188 78 8519948 188 11874888 1 11874888 7منطقه 

481888187 
اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح 

 منطقه
 188 91 11843777 159 17113988 19 14313888 7منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

481188187 
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، 

 سطح منطقه
 188 188 1999757 114 4413751 3 4888888 7منطقه 

481148187 
ي گاردریل و نرده تعویض و نگهدار

 ایمني معابر، گاردریل، سطح منطقه
 93 188 1448888 188 1448888 4 1448888 7منطقه 

481148487 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده 

 ایمني معابر، نرده ایمني سطح منطقه
 188 98 1151718 188 1439999 3 1448888 7منطقه 

481118187 
ي، هاي راهنمایي و رانندگنصب چراغ

 سطح منطقه
 188 98 981584 188 1888888 1 1888888 7منطقه 

415848187 
بهسازي معابرجهت تردد معلولين و 

 سالمندان، سطح منطقه
 188 98 1794498 188 4134814 9 4888888 7منطقه 

411818187 
روها، خيابان دکتر احداث و تجهيز پياده

 علي شریعتي
 188 188 17911451 188 18888888 4 18888888 7منطقه 

 188 94 54845881 181 54134115 14 53888888 7منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 411818487

411848187 
ها، راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 سطح منطقه
 188 95 5743375 184 1457531 11 1814888 7منطقه 

411858187 
ابر پياده، پل احداث روگذر و زیرگذر ع

 عابر پياده سطح منطقه
 188 94 1781913 188 1981998 1 3888888 7منطقه 

411818187 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر 

 پياده، پل عابر پياده سطح منطقه
 94 93 5881178 94 5819419 3 1888888 7منطقه 

413848187 
نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
 88 31 434418 88 158739 4 388888 7منطقه 

413858187 
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه 

 دوچرخه، سطح منطقه
 188 89 481788 193 1548958 4 488888 7منطقه 

581848187 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان دقت
 188 188 5888888 188 5888888 4 5888888 7منطقه 

581848487 
توسعه بوستان و تفرجگاه، احداث و 

 بوستان عراقي
 88 88 1577538 88 1888888 1 3888888 7منطقه 

581848587 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان هورفر
 79 88 8811435 79 7874499 1 18888888 7منطقه 

581858187 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

 شهري، سطح منطقه
 81 85 14178857 98 15318751 14 13888888 7منطقه 

581818187 
ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 فضاي سبز، سطح منطقه
 188 93 57147894 188 14814448 44 59381888 7منطقه 

581818487 

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و 

 گل و گياه، سطح منطقه

 188 91 1134113 118 1388843 5 1471888 7منطقه 

581878187 
هاي آبرساني طراحي و اجراي شبکه

 فضاي سبز، سطح منطقه
 77 45 18443738 79 15181838 14 14773488 7منطقه 

 89 81 18344739 89 11174344 9 14395888 7منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818187

584818187 
يادین و معابر خاص شهر، ساماندهي م

 بزرگراه شهيدصياد شيرازي
 188 83 11889577 95 15888987 11 11888888 7منطقه 

584818487 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 ميدان امام حسين)ع(
 93 81 11573188 49 9497835 11 11888888 7منطقه 

584818587 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 هسطح منطق
 91 98 18144895 93 19894417 19 48149488 7منطقه 

584818187 
ساماندهي ميادین و معابر شهر، بزرگراه 

 امام علي)ع(
 188 83 14994114 91 18883831 11 48888888 7منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 یسازمان
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

584848187 
نورپردازي و زیباسازي معابر، 

 سطح منطقه
 54 98 4134895 54 845314 4 4759488 7منطقه 

581878187 

نگهداري تجهيزات و تاسيسات 

آوري و پردازش پسماند، جمع

 منطقه سطح

 188 43 543888 188 388888 1 388888 7منطقه 

587848187 
هاي سطحي کنترل و پایش آب

 و زیرزميني، سطح منطقه
 188 87 5197889 181 1174911 4 1888888 7منطقه 

587858187 

هاي احداث و بهسازي شبکه

آوري آبهاي اصلي هدایت و جمع

 سطحي، سطح منطقه

 81 78 7851938 81 7471744 4 9888888 7منطقه 

587818187 

الیروبي، نگهداري و بازسازي 

هاي آوري آبکانال جمع

 سطحي، سطح منطقه

 87 73 4494874 87 5118545 11 5374888 7منطقه 

587838187 
الیروبي و بازسازي انهار، سطح 

 منطقه
 188 188 1588888 113 1973815 5 1548888 7منطقه 

587848187 
زي قنوات، سطح الیروبي و بازسا

 منطقه
 75 31 1878415 75 4344889 1 5388888 7منطقه 

587888187 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، دریچه

 سطح منطقه

 188 81 14483518 118 44575831 54 48151888 7منطقه 

518818187 
هاي بهداشتي احداث سرویس

 عمومي در معابر، سطح منطقه
 188 48 17147 188 41347 4 41374 7منطقه 

518888187 

ها و نگهداري آبخوري

هاي بهداشتي عمومي سرویس

 در معابر، سطح منطقه

 188 188 5313 188 5313 1 5313 7منطقه 

481118187 

تهيه و نصب نجهيزات سخت 

افزاري،تامين تجهيزات رایانه 

 اي)برق اضطراري(،سطح منطقه

 98 87 4399415 98 4484814 1 5888888 7منطقه 

484848587 
تملک احداث و تجهيز ساختمان 

 4اداري ناحيه
 188 188 48888888 181 48417411 5 48888888 7منطقه 

484858187 

بازسازي و تعميرات اساسي 

هاي اداري، سطح ساختمان

 منطقه

 91 91 58384589 98 51984444 48 54785888 7منطقه 

184898488 

اي ورزشي، توسعه و تجهيز فضاه

احداث و تجهيز مجموعه ورزشي 

 سراي محله وحيدیه غربي

 188 94 49595831 115 15811814 51 58488888 8منطقه 

184898588 

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

احداث سوله ورزشي شهيد 

 بهشتي

 188 99 15117388 188 15437388 8 15417388 8منطقه 

184188188 
ورزشي، نگهداري فضاها و اماکن 

 سطح منطقه
 188 88 15814381 114 44578484 15 13743888 8منطقه 

187848188 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 انبياءخاتم

 188 98 15114791 93 15731413 15 11348888 8منطقه 

188898188 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و 

 هنري، سطح منطقه
 188 93 44884544 154 57381944 77 48535888 8منطقه 

188118188 
توسعه و تجهيز سراي محله 

 فدک
 188 188 17845144 191 51153331 19 17885489 8منطقه 

188118488 
توسعه و تجهيز سراي محله 

 کرمان
 188 188 43589345 135 58958191 47 43588888 8منطقه 

 188 98 8484511 188 9459747 19 8887191 8منطقه  سراي محله هفت حوض 188118188

188148188 
نگهداري سراي محله، سطح 

 منطقه
 188 94 4814379 185 14889894 49 4334888 8منطقه 

484858188 
هاي حمل و نقل احداث ایستگاه

 عمومي غيرریلي، سطح منطقه
 97 83 5581885 97 5881885 18 1888888 8منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یردارشه 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

484188188 

نگهداري ایستگاههاي حمل و 

نقل عمومي غيرریلي، سطح 

 منطقه

 188 98 5577548 145 1487548 8 5158888 8منطقه 

484188488 

هاي حمل و نگهداري ایستگاه

نقل عمومي غيرریلي، نگهداري 

پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

 188 188 1114888 157 1984888 8 1113888 8منطقه 

484148188 

تعمير و نگهداري سامانه 

هاي تندرو، سطح اتوبوس

 منطقه

 188 31 785983 188 1185983 4 1588888 8منطقه 

481888188 
اجراي عالیم افقي ترافيکي، 

 سطح منطقه
 188 94 9581975 113 11478189 48 9789888 8منطقه 

481188188 
تعویض و نگهداري تجهيزات 

 ترافيکي، سطح منطقه
 188 97 3111848 139 8914858 14 3455888 8منطقه 

481148188 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

ني معابر، گاردریل نرده ایم

 معابر سطح منطقه

 188 97 5798481 181 1855471 8 5894598 8منطقه 

481148488 

تعویض و نگهداري گاردریل و 

نرده ایمني معابر، نرده ایمني 

 معابر سطح منطقه

 95 83 5487799 95 5314898 9 5779888 8منطقه 

481118188 
هاي راهنمایي و نصب چراغ

 هرانندگي، سطح منطق
 94 94 941198 94 941191 5 1888888 8منطقه 

481178188 
تعویض و نگهداري عالئم 

 عمودي ترافيکي، سطح منطقه
 188 98 3353488 184 4411748 14 4114888 8منطقه 

483818188 

ها و احداث و توسعه پایانه

سوارهاي درون شهري، پارک

 جنب مترو گلبرگ

 188 89 17838498 89 17838498 11 48888888 8منطقه 

483818188 

ها و تجهيز و نگهداري پایانه

سوارهاي درون شهري، پارک

 پایانه جنب مترو گلبرگ

 188 98 4194751 114 4738871 9 4138888 8منطقه 

488438488 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، تعریض 

 خيابان مسيل باختر

 98 98 4581137 98 4581138 4 4383537 8منطقه 

488438588 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، تعریض 

 خيابان مسيل خاور

 3 3 3888 3 3888 1 99888 8منطقه 

488438888 

تملک اراضي و امالک جهت 

کاربري عبور و مرور، سطح 

 منطقه

 188 98 33418757 134 83591144 48 34415119 8منطقه 

488438988 

امالک جهت تملک اراضي و 

کاربري عبور و مرور،  پارکينگ 

 وحيدیه

 8 8 8 8 8 8 8 8منطقه 

489118188 
طراحي و اصالح هندسي معابر، 

 سطح منطقه
 188 91 7193178 147 15548445 19 8888888 8منطقه 

489458188 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح منطقه
 188 188 47441558 144 55198344 49 47518347 8منطقه 

489438188 

گيري و روکش اساسي، لکه

مرمت نوار حفاري، سطح 

 منطقه

 188 99 77748414 141 144541933 151 78183871 8منطقه 

489448188 
نصب و ترميم سنگدال و 

 جداول، سطح منطقه
 188 97 45438514 145 59741443 13 41588888 8منطقه 

415848188 

بهسازي معابر جهت تردد 

و سالمندان، سطح معلولين 

 منطقه

 188 85 1588991 157 7433493 18 3488888 8منطقه 

411848188 
روها و ترميم و نگهداري پياده

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 99 7584913 413 18815858 48 7531888 8منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه نوانع کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

411858188 

احداث روگذر و زیرگذر عابر 

پياده، پل عابر پياده سطح 

 منطقه

 188 81 8188114 118 11818441 14 18838888 8منطقه 

411848188 
روها و نگهداري پيادهترميم و 

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 99 7584913 413 18815858 48 7531888 8منطقه 

411858188 

احداث روگذر و زیرگذر عابر 

پياده، پل عابر پياده سطح 

 منطقه

 188 81 8188114 118 11818441 14 18838888 8منطقه 

411818588 

تجهيز و نگهداري روگذر و 

اده، پل عابر پياده زیرگذر عابرپي

 سطح منطقه

 188 188 3781484 485 11389144 11 3714913 8منطقه 

413848188 
نگهداري معابر ویژه دوچرخه، 

 سطح منطقه
 188 91 18814144 174 18181417 14 18788888 8منطقه 

581858188 
احداث و توسعه فضاي سبز 

 معابر شهري، سطح منطقه
 77 188 14848888 187 17148881 11 14848888 8منطقه 

581818188 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، سطح بوستان

 منطقه

 188 97 95899488 143 139413474 91 94511388 8منطقه 

581818488 

بازپيرایي، ترميم و تجهيز 

ها و فضاي سبز، تامين بوستان

درخت و درختچه و گل و گياه 

 فضاي سبز

 188 97 14334358 418 47481871 54 14943888 8منطقه 

581878188 

هاي طراحي و اجراي شبکه

آبرساني فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 188 98 7448517 158 18895859 15 7745381 8منطقه 

584818188 
آميزي و پاکسازي نما، رنگ

 سطح منطقه
 188 188 8874919 118 14147441 15 8878888 8منطقه 

584818588 

و پاکسازي نما،  آميزيرنگ

ساماندهي و زیباسازي جداره 

 امام علي)ع(

 188 188 11734188 119 17318974 19 11791888 8منطقه 

584818188 
ساماندهي ميادین و معابر خاص 

 شقایق-هالل احمر-شهر، نبوت
 188 99 58187334 131 38131187 184 58448888 8منطقه 

584848188 
، نورپردازي و زیباسازي معابر

 سطح منطقه
 188 97 11448117 198 45848771 13 11459488 8منطقه 

581878188 

نگهداري تجهيزات و تاسيسات 

آوري و پردازش پسماند، جمع

 سطح منطقه

 188 81 4118194 181 4914444 18 4948488 8منطقه 

587838188 
الیروبي و بازسازي انهار، سطح 

 منطقه
 188 91 41338845 114 47315581 48 45448848 8منطقه 

587848188 
الیروبي و بازسازي قنوات، سطح 

 منطقه
 188 93 5589573 138 3381853 11 5177847 8منطقه 

587888188 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، دریچه

 سطح منطقه

 188 91 11344841 118 15979543 47 14478774 8منطقه 

588818188 
هت کاربري تملک امالک ج

 فضاي سبز، پارک تمدن
 188 188 58857388 177 35434388 3 58857388 8منطقه 

588818488 
تملک امالک جهت کاربري 

 فضاي سبز، سطح منطقه
 188 188 14875174 455 49981944 5 14875175 8منطقه 

588848188 

تملک امالک جهت کاربري 

تاسيسات خدمات شهري، 

 باراحداث ميدان ميوه و تره

 8 8 8 8 8 8 8 8منطقه 

518818188 
هاي بهداشتي احداث سرویس

 عمومي در معابر، سطح منطقه
 188 98 1871588 111 4585457 7 4888888 8منطقه 

518888188 

ها و نگهداري آبخوري

هاي بهداشتي عمومي سرویس

 در معابر، سطح منطقه

 188 84 1483848 181 1441148 4 1348888 8منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
 ریالی پیشرفت

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 95 74 7438841 91 9148574 5 18188888 9منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148189

484858189 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، احداث ایستگاه

 سطح منطقه
 188 87 5818418 143 1551848 11 5171554 9منطقه 

484858489 

هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، احداث ایستگاه

نصب پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح 

 منطقه

 188 98 174414 137 744431 1 181548 9منطقه 

185118188 
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
 188 98 7849589 158 18845418 48 7878888 8منطقه 

481118188 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين 

 تجهيزات رایانه اي)برق اضطراري(،سطح منطقه
 188 97 4171173 118 4989443 11 4318888 8منطقه 

484858188 
هاي اداري، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 سطح منطقه
 91 94 45153181 99 45854557 39 41831888 8منطقه 

181848189 
ها، جنب رودخانه پل توسعه و ساماندهي گرمخانه

 کن
 188 99 11951141 181 13145147 4 13817888 9منطقه 

184898889 
و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه توسعه 

 فرهنگي ورزشي شهدا
 188 93 15134488 98 14181488 4 15888888 9منطقه 

184891889 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه 

 فرهنگي ورزشي کوثر
 188 91 19331999 98 19541378 5 41194888 9منطقه 

184891489 
مجموعه فرهنگي توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

 ورزشي مهرآباد
 188 188 51878118 153 17149174 7 51888888 9منطقه 

 188 99 13491831 114 17811857 18 13119888 9منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188189

188818189 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مجموعه فرهنگي 

 ورزشي دستغيب
 95 188 9844849 188 9844878 1 9874315 9منطقه 

 188 99 41915584 171 58433538 11 44434888 9منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898189

484188189 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
 188 85 914417 115 1481817 5 1159845 9منطقه 

484188489 

ري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي نگهدا

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

 188 97 788534 148 944888 3 744888 9منطقه 

484148189 
هاي تندرو، سطح تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 منطقه
 188 99 1455448 141 1313538 3 1419385 9منطقه 

 188 99 7175147 141 8718195 14 7418983 9منطقه  یم افقي ترافيکي، سطح منطقهاجراي عال 481888189

481188189 
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح 

 منطقه
 71 53 195934 71 114338 1 348473 9منطقه 

481148189 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل، سطح منطقه
 98 98 4481434 98 4481437 3 4734745 9منطقه 

481148489 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر، سطح منطقه
 188 89 1475888 119 4443514 7 1875818 9منطقه 

 188 74 313985 135 1134948 1 734949 9منطقه  هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118189

481178189 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح 

 منطقه
 98 85 9485345 188 11184888 44 11849541 9منطقه 

483818189 
سوارهاي درون ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 شهري، سطح منطقه
 99 71 1874581 99 1194584 5 1388888 9منطقه 

488438489 
بري عبور و مرور، تملک اراضي و امالک جهت کار

 بزرگراه فتح
 188 188 11711531 131 45895843 9 11981815 9منطقه 

488438389 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، 

 تعریض خيابان دامپزشکي
 188 188 8434538 114 9434538 1 8434538 9منطقه 

488438489 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، 

 ریض خيابان قزوینتع
 188 188 48888888 184 48111488 1 48888888 9منطقه 

488438789 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و 

 مرور،تعریض خيابان امام زاده عبداله
 188 188 3584488 118 4551311 4 3584481 9منطقه 

488438889 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، 

 قهسطح منط
 188 188 47488391 114 18587853 14 47488391 9منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

489118189 
طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح 

 منطقه
 99 188 1848888 188 1841999 18 1848888 9منطقه 

489458189 
ها، سطح مرمت و نگهداري بزرگراه

 منطقه
 188 99 49385871 181 58875354 18 49981888 9منطقه 

489438189 
گيري و مرمت نوار روکش اساسي، لکه

 حفاري، سطح منطقه
 97 98 39147815 97 38771318 18 48574888 9منطقه 

489448189 
نصب و ترميم سنگدال و جداول، 

 سطح منطقه
 188 99 13384847 188 13393949 44 13478888 9منطقه 

415848189 
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و 

 سالمندان، سطح منطقه
 188 188 387955 198 1887955 5 387951 9منطقه 

411848189 
روها و رميم و نگهداري پيادهت

 ها، سطح منطقهراهپياده
 188 188 59748499 189 15381781 59 59771888 9منطقه 

411858189 
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل 

 عابر پياده، سطح منطقه
 188 87 3895131 191 11199999 7 3873175 9منطقه 

411818189 

ذر تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگ

عابر پياده، پل عابر پياده، سطح 

 منطقه

 188 98 1434418 114 1181344 3 1471111 9منطقه 

581858489 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

 شهري، سطح منطقه
 99 94 18781483 99 48434717 41 48544587 9منطقه 

581858189 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

 شهري، بوستان یادگار امام)ره(
 188 18 513173 119 1871341 4 748888 9منطقه 

581818189 
ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 فضاي سبز، سطح منطقه
 188 188 51138848 181 54871818 54 51348888 9منطقه 

581818489 

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، تامين درخت و درختچه 

 منطقه و گل و گياه، سطح

 188 97 4353133 141 5113174 5 4483177 9منطقه 

581878189 
هاي آبرساني طراحي و اجراي شبکه

 فضاي سبز، سطح منطقه
 98 188 9118888 188 9158984 14 9118888 9منطقه 

584818189 
آميزي و پاکسازي نما، سطح رنگ

 منطقه
 188 188 1447594 141 3474941 11 1453715 9منطقه 

584818189 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 ساماندهي ميدان آزادي
 98 188 18374414 98 18541183 8 18394481 9منطقه 

584818389 

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

هاي بصري ميدان ساماندهي آلودگي

 فتح

 99 91 1887718 188 1543131 9 1543131 9منطقه 

584848189 
یباسازي معابر، سطح نورپردازي و ز

 منطقه
 95 97 5333811 188 5433788 15 5448181 9منطقه 

587848189 
هاي سطحي و کنترل و پایش آب

 زیرزميني، سطح منطقه
 188 188 4741488 188 4741481 14 4741484 9منطقه 

 188 99 8383574 115 9754455 11 8457144 9منطقه  الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838189

587848189 
الیروبي و بازسازي قنوات، سطح 

 منطقه
 188 95 4795115 117 1597474 7 5888888 9منطقه 

587888189 

نگهداري نهر، سنگدال، پل و 

هاي فلزي روي نهرها، سطح دریچه

 منطقه

 188 188 54581813 111 54944448 14 54134888 9منطقه 

588818189 
ي فضاي تملک امالک جهت کاربر

 سبز، سطح منطقه
 8 8 8 8 8 8 8 9منطقه 

588848189 

تملک امالک جهت کاربري تاسيسات 

خدمات شهري، تملک جهت احداث 

 بارميدان ميوه و تره

 188 188 58888888 188 58888888 1 58888888 9منطقه 

518818189 
هاي بهداشتي عمومي احداث سرویس

 در معابر، سطح منطقه
 188 44 743474 158 1348577 4 1143743 9منطقه 

518888189 

هاي ها و سرویسنگهداري آبخوري

بهداشتي عمومي در معابر، سطح 

 منطقه

 188 77 1149848 188 1147413 5 1147414 9منطقه 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       155

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب هبودج

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
 پیشرفت

 قطعی ریالی

 پیشرفت

 فیزیکی

183818189 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و 

 نشانيتسهيالت شهري، ایستگاه آتش
 188 188 58888888 188 58888888 1 58888888 9منطقه 

384818189 

ا وایجاد محرک توسعه ههماهنگي تأمين زیرساخت

 38هاي فرسوده شهري، تملک امالک زیردربافت

 مترمربع سطح منطقه

 188 188 3981488 188 4888888 4 4888899 9منطقه 

481118189 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين 

 تجهيزات رایانه اي)برق اضطراري(،سطح منطقه
 75 19 1881513 75 1488888 1 4488888 9منطقه 

484858189 
هاي اداري، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 سطح منطقه
 188 99 7854485 413 17837847 13 7941888 9منطقه 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188118
منطقه 

18 
9478888 55 9478888 188 9341988 99 188 

187848418 
ساخت و توسعه مساجد،مسجد حضرت 

 (فاطميه)س

منطقه 

18 
48888888 1 48888888 188 19999999 188 188 

187848518 
ساخت و توسعه مساجد،طراحي ومطالعات حرم اما 

 م زاده مصوم )ع(

منطقه 

18 
8384989 3 8384989 188 8384319 188 188 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898118
منطقه 

18 
45885888 145 45884139 188 45884148 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، زنجان جنوبي 188118118
منطقه 

18 
4188888 14 4179999 188 4148888 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، هفت چنار 188118718
منطقه 

18 
4154888 44 4151998 188 3981145 98 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، سليماني تيموري 188118818
طقه من

18 
41517888 4 41514883 188 41514883 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، بریانک 188118918
منطقه 

18 
48888888 1 48888888 188 48888888 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، هاشمي 188111818
منطقه 

18 
8888888 3 8888888 188 4135449 77 188 

 ه، سطح منطقهنگهداري سراي محل 188148118
منطقه 

18 
1797888 54 1331941 93 1318443 93 93 

189818118 
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي وفرهنگي ، سطح منطقه

منطقه 

18 
19514388 4 19514388 188 19514388 188 188 

484858118 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، احداث ایستگاه

 سطح منطقه

منطقه 

18 
5888888 4 4848488 93 4395188 84 93 

484188118 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه

منطقه 

18 
1834488 8 1173145 79 1593888 73 79 

484188418 

هاي حمل و نقل عمومي نگهداري ایستگاه

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

18 
744888 3 744888 188 417888 83 188 

484148118 
هاي تندرو، سطح تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 منطقه

منطقه 

18 
1888888 4 1888888 188 5483117 84 188 

 احداث و توسعه پارکينگ، یادگار امام 485848118
منطقه 

18 
18888488 3 18888187 188 4148413 41 91 

 یم افقي ترافيکي، سطح منطقهاجراي عال 481888118
منطقه 

18 
11844888 19 11844888 188 8185149 49 188 

481188118 
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح 

 منطقه

منطقه 

18 
7941888 19 7884858 98 4981458 87 98 

481148118 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه

منطقه 

18 
1911888 4 1773731 95 994857 34 95 

481148418 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه

منطقه 

18 
1448888 1 1171483 95 1138847 91 95 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118118
منطقه 

18 
1859488 1 1857519 188 888773 83 188 

481178118 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح 

 منطقه

منطقه 

18 
4995888 11 4994948 188 4885753 94 188 
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483818118 
سوارهاي درون ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 شهري، سطح منطقه
 97 97 1954111 97 1954111 4 4888888 18منطقه 

488438118 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، 

 سطح منطقه
 81 188 41784719 188 41888888 14 41888888 18منطقه 

488438418 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، 

 طرح تعریض خيابان امام خميني)ره(
 188 94 111888484 188 138114451 58 138114451 18منطقه 

488438518 

تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و 

ب تا مرور،ادامه طرح بزرگراه امام حد فاصل خ دستغي

 خ قزوین

 99 99 11784358 99 11784358 4 13888888 18منطقه 

 188 95 1558378 188 1151344 4 1154888 18منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118118

 99 93 18344141 188 19149347 45 19158888 18منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458118

489438118 
گيري و مرمت نوار حفاري، سطح روکش اساسي، لکه

 منطقه
 188 97 99349845 184 188793849 51 184785451 18منطقه 

 85 85 1935898 81 3845988 4 4888888 18منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448118

415848118 
 بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح

 منطقه
 188 87 1794499 188 4833488 18 4833488 18منطقه 

411848118 
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
 98 91 184114814 98 111179547 94 115383888 18منطقه 

411818118 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده، سطح منطقه
 78 14 4487394 78 5435199 18 3441888 18منطقه 

413858118 
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح 

 منطقه
 81 44 511747 81 117918 1 388888 18منطقه 

418858118 
هاي آموزش ترافيک، سطح نگهداري و تجهيز پارک

 منطقه
 81 81 1785889 81 1785889 3 4113888 18منطقه 

581858118 
داث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح اح

 منطقه
 188 97 1414179 188 1794434 44 1888888 18منطقه 

581858418 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، خيابان امام 

 خميني)ره(
 99 91 18447518 99 48449181 58 48117888 18منطقه 

581818118 
اي سبز، ها و فضبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 تأمين درخت و درختچه، گل و گياه سطح منطقه
 188 84 3814511 188 3854119 43 3855888 18منطقه 

581818418 
ها و فضاي سبز، بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سطح منطقه
 99 74 47584444 99 53791785 88 54814888 18منطقه 

581878118 
اي سبز، هاي آبرساني فضطراحي و اجراي شبکه

 سطح منطقه
 188 88 18151591 188 14484154 48 14415888 18منطقه 

 97 81 17511939 97 48891944 31 48488888 18منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818118

584818118 
 -ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، جمهوري

 عظيمي
 98 84 5157888 98 5447551 11 5451871 18منطقه 

 94 73 3718838 94 7548114 13 7415488 18منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848118

581878118 
آوري و پردازش نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 پسماند، سطح منطقه
 188 98 1888838 188 1998918 45 4888888 18منطقه 

587848118 
حي و زیرزميني، سطح هاي سطکنترل و پایش آب

 منطقه
 188 188 1888888 188 1888888 4 1888888 18منطقه 

587858118 
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبکه

 آوري آبهاي سطحي، سطح منطقهجمع
 188 188 1388888 188 1388888 1 1388888 18منطقه 

587818118 
ي هاآوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 سطحي، سطح منطقه
 99 99 7445737 188 7497894 43 7499888 18منطقه 

 95 85 1484418 95 1118888 5 1317888 18منطقه  الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838118

587888118 
هاي فلزي روي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 نهرها، سطح منطقه
 44 98 44951811 188 47139999 54 47148888 18منطقه 

588818118 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز، 

 سطح منطقه
 93 93 9194188 93 9194188 5 18888888 18منطقه 

518818118 
هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح احداث سرویس

 منطقه
 81 71 1885481 81 4144188 1 4354888 18منطقه 

518888118 
هاي بهداشتي عمومي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 در معابر، سطح منطقه
 188 93 1151771 188 1318888 7 1318888 18منطقه 
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185118118 
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
 188 188 994188 188 1888888 4 1888888 18منطقه 

384818118 

ها وایجاد محرک هماهنگي تأمين زیرساخت

هاي فرسوده شهري، تملک توسعه دربافت

 مترمربع سطح منطقه 38امالک زیر

 188 188 13888888 188 13888888 9 13888888 18منطقه 

481118118 

تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين 

تجهيزات رایانه اي)برق اضطراري(،سطح 

 منطقه

 19 58 1748913 37 4384135 44 1388888 18منطقه 

484858118 
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 سطح منطقه اداري،
 188 88 11348117 184 34889599 84 38819888 18منطقه 

184898111 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي 

 ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح
 93 93 4738358 93 4738358 1 4891351 11منطقه 

184898411 
تملک توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، خانه 

 ـ وحدتکشتي شوش
 188 83 14384848 94 17744155 7 19111175 11منطقه 

184188111 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح 

 منطقه
 88 97 5311415 88 5413711 47 5457888 11منطقه 

188818111 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مسجد 

 حضرت وليعصر)عج(
 188 188 48434458 188 48584581 9 48434458 11منطقه 

188898111 
هداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح نگ

 منطقه
 95 94 15491174 95 15491818 34 11491138 11منطقه 

188118811 
-برداري از سراي محله، فروزشتجهيز و بهره

 مخصوص
 188 98 11444944 183 13735518 59 13888888 11منطقه 

 1 81 8588793 18 1871914 3 18437141 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، هالل احمر 188118911

 188 44 1519849 44 1519871 1 4311478 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، آگاهي 188111811

 97 94 4877449 97 4914847 88 7171879 11منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148111

189818111 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي 

 فرهنگي ، سطح منطقه، تفریحي و
 99 99 74914538 99 74914538 3 75573438 11منطقه 

114818111 

هاي فرهنگي و حمایت از توسعه زیرساخت

اجتماعي، کمک به احداث ساختمان انجمن 

 خوشنویسان

 99 99 1943713 99 1943714 1 3888888 11منطقه 

484858111 
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 سطح منطقه غيرریلي،
 188 188 1383458 188 1383451 3 1383451 11منطقه 

484858411 

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 سطح منطقه

 91 188 1888888 91 918438 4 1888888 11منطقه 

484188111 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 قهغيرریلي، سطح منط
 88 88 4898184 88 4898187 14 4584337 11منطقه 

484188411 

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 انوبوس سطح منطقه

 85 95 1888788 95 1879781 8 4845888 11منطقه 

484148111 
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
 84 98 4118888 98 4118884 9 4388888 11منطقه 

 78 79 1194777 79 1194777 13 1311178 11منطقه  ي مکانيزه سطح منطقههانگهداري پارکينگ 484158111

 99 99 41441184 99 41441184 9 41844181 11منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888111

481188111 
داري تجهيزات ترافيکي، سطح تعویض و نگه

 منطقه
 188 188 388888 188 388888 3 388888 11منطقه 

481148111 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني 

 معابر، گاردریل سطح منطقه
 188 188 1888158 188 1888158 7 1889888 11منطقه 

481148411 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني 

 ایمني معایر سطح منطقهمعابر، نرده 
 78 78 1884819 78 1884841 1 4149888 11منطقه 

481118111 
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
 188 188 1888888 188 1888888 1 1888888 11منطقه 

481178111 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، 

 سطح منطقه
 94 97 5181444 97 5181444 18 5494888 11منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه
 پیشرفت

 قطعی ریالی

 پیشرفت

 فیزیکی

488438111 
ر تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبو

 و مرور، پایانه معين
 8 8 8 8 8 8 8 11منطقه 

488438111 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 و مرور، مترو
 71 99 19118799 99 19118888 1 19788888 11منطقه 

488438311 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 و مرور، سطح منطقه
 78 188 57174453 75 47383988 18 57174453 11منطقه 

488438411 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 و مرور، تعریض خيابان شوش
 188 188 13151588 188 13151588 1 13151588 11منطقه 

489118111 
طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح 

 منطقه
 95 97 4785841 97 4785844 15 7888344 11منطقه 

489438111 
مرمت نوار گيري و روکش اساسي، لکه

 حفاري، سطح منطقه
 188 188 78444988 188 78785151 43 78444988 11منطقه 

489448111 
نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح 

 منطقه
 188 188 59491539 188 59585311 74 59491539 11منطقه 

415848111 
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و 

 سالمندان، سطح منطقه
 83 188 4388888 188 4388888 11 4388888 11منطقه 

 188 188 19349491 188 19349491 58 19349494 11منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 411818111

411848111 
ها، راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 سطح منطقه
 95 99 9484393 95 8754184 49 9587557 11منطقه 

411858411 

روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث احداث 

 -پل عابر پياده مکانيزه تقاطع اسکندري

 امام خميني)ره(

 188 85 8541471 85 8541474 7 18888888 11منطقه 

411818111 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر 

 پياده، پل عابر پياده سطح منطقه
 79 79 4818738 79 4818719 8 4384437 11منطقه 

581858111 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 سطح منطقه
 188 188 3888888 188 3888888 9 3888888 11منطقه 

581858411 
احداث و توسعه فضاي سبز در اراضي انبار 

 نفت
 188 188 41984945 91 48445838 54 41984945 11منطقه 

581818111 
ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقهفضاي 
 93 188 48151144 94 47118939 14 48151144 11منطقه 

581818411 

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل 

 و گياه سطح منطقه

 74 84 5795137 74 5515888 5 1483183 11منطقه 

581878111 
هاي آبرساني فضاي طراحي و اجراي شبکه

 بز، سطح منطقهس
 84 188 14371344 84 18738871 41 14371344 11منطقه 

 91 97 9381744 97 9381744 44 9945838 11منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818511

584818111 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 محدوده ویژه
 98 99 13184184 99 13184187 54 13588199 11منطقه 

584818411 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 حر -پاستور
 87 188 18989184 91 17131755 18 18938973 11منطقه 

 188 188 4759488 188 4759481 18 4759488 11منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848111

587848111 
هاي سطحي و کنترل و پایش آب

 نطقهزیرزميني، سطح م
 77 77 5883194 77 5883197 3 5988888 11منطقه 

584818111 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 محدوده ویژه
 98 99 13184184 99 13184187 54 13588199 11منطقه 

587858111 
هاي اصلي هدایت احداث و بهسازي شبکه

 آوري آبهاي سطحي، سطح منطقهو جمع
 88 88 5813541 88 5813544 7 1513544 11منطقه 

587818111 
الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال 

 هاي سطحي، سطح منطقهآوري آبجمع
 188 188 14581783 188 14581783 19 14581783 11منطقه 

587888111 
هاي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 فلزي روي نهرها، سطح منطقه
 188 188 15544939 188 15544938 51 15544939 11منطقه 

588818111 
تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، 

 سطح منطقه
 188 188 53131788 188 53131788 5 53131788 11منطقه 

588818411 
تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، 

 11-11بهسازي محله 
 84 188 49843738 88 43118534 11 49843738 11منطقه 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز ، پردیس حکومتي 588818511
منطقه 

11 
14444488 4 44444888 118 14444488 188 188 

588848411 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، ميادین ميوه و 

 بارتره

منطقه 

11 
8 8 8 8 8 8 8 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818111
منطقه 

11 
4948888 4 1734574 39 1878573 45 39 

518888111 
هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ها و سرویسينگهداري آبخور

 منطقه

منطقه 

11 
5895474 9 4477884 49 4319435 43 48 

183818111 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري، ایستگاه 

 نشانيآتش

منطقه 

11 
7388888 8 8 NULL 7388888 188 8 

183818411 
يسات و تسهيالت شهري، پایگاه تملک امالک جهت کاربري سایر تاس

 پشتيباني مدیریت بحران

منطقه 

11 
5181788 8 8 NULL 5181788 188 8 

481118111 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

11 
4394348 11 3894549 89 4331438 99 89 

 هاي اداري، سطح منطقهي ساختمانبازسازي و تعميرات اساس 484858111
منطقه 

11 
44444888 34 43349875 115 44588575 99 188 

184898414 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، تکميل و تجهيز خوابگاه ورزشگاه 

 شهداي هفتم تير

منطقه 

14 
58888888 7 58888881 188 48181437 91 188 

 ح منطقهنگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سط 184188114
منطقه 

14 
4993858 5 3199898 79 4753114 94 79 

184188414 
هاي نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، زمينهاي ورزشي روباز و چمن

 مصنوعي سطح منطقه

منطقه 

14 
3883888 1 3884818 188 1844814 97 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، جزایري 187848514
منطقه 

14 
7588888 5 7494571 188 4937133 93 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد قدیم االحسان 187848414
منطقه 

14 
1488888 1 1488888 188 1488888 188 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، حوزه علميه معير 187848714
منطقه 

14 
1888888 1 1888888 188 5994971 188 188 

 آبادکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد قنات 187848814
منطقه 

14 
3888888 5 3888888 188 5714188 75 188 

187848914 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، حوزه علميه حضرت 

 امام محمدتقي )ع(

منطقه 

14 
38888 1 38888 188 38888 188 188 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تکيه و حسينيه شهداي هفتم تير 188818114
منطقه 

14 
18888888 1 13584484 135 9998843 188 188 

188818314 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تملک و حقوق مکتسبه خانه موزه 

 شهيد چمران

منطقه 

14 
3888888 1 1914858 99 1914858 99 99 

188818714 
فرهنگي و هنري، تملک و بهسازي خانه بهبهاني، پروین  توسعه فضاهاي

 اعتصامي و شهيد مدرس

منطقه 

14 
44888888 15 41935849 188 41549441 97 188 

 کمک به بازسازي بيمارستان طرفه 188818814
منطقه 

14 
18888888 4 18177187 184 18888888 188 188 

 ا، سطح منطقههخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 188848114
منطقه 

14 
738888 1 738888 188 738888 188 188 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898114
منطقه 

14 
11437888 8 11489418 188 11181113 99 188 

188898414 
مرکز  5و  4و  1نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، نگهداري فازهاي 

 ت خانوار پياممداخله در بحران زنان بدسرپرس

منطقه 

14 
4415888 4 4415881 188 4389344 188 188 

188898514 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، نگهداري و تجهيز موزه صلح 

 جانبازان شيميایي

منطقه 

14 
4388888 4 4388888 188 4379999 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، ایران 188118514
منطقه 

14 
18511515 7 3919999 38 9781448 93 38 

 توسعه و تجهيز سراي محله، کوثر 188118114
منطقه 

14 
4888888 3 3914118 99 1597411 75 99 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148114
منطقه 

14 
3888888 4 1889385 98 1841439 97 98 
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 (لایتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 تملک امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي وفرهنگي ، سطح منطقه 189818114
منطقه 

14 
13888888 1 13888888 188 13888888 188 188 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858114
منطقه 

14 
1888888 4 5999999 188 5348917 88 188 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188114
منطقه 

14 
4898888 1 4898888 188 4834874 99 188 

484188414 
عمومي غيرریلي، پل پياده همسطح ایستگاه نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل 

 اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

14 
4898888 4 4898888 188 4443975 91 188 

 هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 484148114
منطقه 

14 
1888888 5 5999133 188 5941475 98 188 

 احداث و توسعه پارکينگ، عمومي 485848114
منطقه 

14 
9888888 3 8781948 97 8119184 91 97 

 احداث و توسعه پارکينگ، مکانيزه قورخانه 485848314
منطقه 

14 
18888888 11 9999998 188 9148485 91 188 

 احداث و توسعه پارکينگ، مکانيزه سعدي 485848414
منطقه 

14 
18888888 18 9933854 188 9443434 94 188 

 ي ترافيکي، سطح منطقهاجراي عالیم افق 481888114
منطقه 

14 
17345888 14 14489479 93 14115384 94 93 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188114
منطقه 

14 
1888888 5 1888888 188 1888888 188 188 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل سطح منطقه 481148114
منطقه 

14 
1448888 5 1448888 188 944119 71 188 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر سطح منطقه 481148414
منطقه 

14 
4319888 1 4154334 97 4154334 97 97 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118114
منطقه 

14 
1888888 4 1888888 188 751144 75 188 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178114
منطقه 

14 
3983888 4 3983888 188 3885898 97 188 

 سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818114
منطقه 

14 
3888888 7 3888888 188 1974147 188 188 

 هت کاربري عبور و مرور، سطح منطقهتملک اراضي و امالک ج 488438114
منطقه 

14 
13888888 1 43485498 171 13888888 188 188 

 مترو 7و  4تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، خطوط  488438414
منطقه 

14 
43888888 1 43888888 188 43888888 188 188 

 حاشيه پل روشندالن تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، 488438414
منطقه 

14 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118114
منطقه 

14 
5888888 5 4975717 99 4939717 99 99 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438114
منطقه 

14 
118448888 59 118448881 188 79149419 74 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448114
منطقه 

14 
18888888 5 18888888 188 9458477 94 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848114
منطقه 

14 
4888888 5 1755819 87 1755819 87 87 

 ا، سطح منطقهروهاحداث و تجهيز پياده 411818414
منطقه 

14 
18888888 13 11188149 185 57448173 95 188 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848114
منطقه 

14 
11814888 11 11814888 188 11487791 88 188 

 تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411818114
نطقه م

14 
1388888 5 1388888 188 849745 38 188 

 سازي سطح منطقهراهها، پيادهراهاحداث و تجهيز پياده 411838514
منطقه 

14 
38888888 44 38888881 188 19574493 99 188 

 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 418858114
منطقه 

14 
4888888 5 4888888 188 4888888 188 188 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       115

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

581848114 
هاي محلي شقایق، بوستاناحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، احداث 

 پور، زابلي، قائم مقامي، طبيعتبخشي

منطقه 

14 
41885888 14 44477481 188 48581147 94 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858114
منطقه 

14 
17888888 18 17888888 188 14911417 99 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818114
منطقه 

14 
58811857 41 49451841 99 48137793 91 99 

 ها و فضاي سبز، پارک شهربازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818414
منطقه 

14 
14715888 11 14573133 97 18433775 81 97 

581818514 
ت درختچه و ها و فضاي سبز، تامين درخبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 گل و گياه، سطح منطقه

منطقه 

14 
14338888 4 14348581 188 11931931 93 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878114
منطقه 

14 
15449488 11 15449481 188 15347741 188 188 

 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818114
منطقه 

14 
18134888 14 18133999 188 17137988 93 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه 584818114
منطقه 

14 
17731141 49 38111311 183 17419458 99 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، طرح توسعه هرندي 584818414
منطقه 

14 
38888888 17 19987377 188 11571138 89 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان امام خميني)ره( 584818814
منطقه 

14 
18888888 5 18888888 188 138171 4 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بازار تهران 584818914
منطقه 

14 
148888888 55 148499534 181 111433133 95 188 

 جداره مصطفي خمينيساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،  584811814
منطقه 

14 
18888888 1 9714888 97 4738795 48 97 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ساماندهي معابر محله عودالجان 584811414
منطقه 

14 
58888888 14 58148147 188 47781547 95 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848114
منطقه 

14 
1184911 1 1911181 114 1451438 94 188 

 هاي سطحي و زیرزميني، سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848114
منطقه 

14 
4888888 4 1999999 188 1998914 188 188 

587858114 
آوري آبهاي سطحي، هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 مطالعه و طراحي کانالهاي جدیداالحداث سطح منطقه

منطقه 

14 
4888888 3 5147337 138 1983449 99 188 

587858414 
آوري آبهاي سطحي، سي هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 فياض بخش و...-تير

منطقه 

14 
48888888 9 48888888 188 18431441 95 188 

 هاي سطحي، سطح منطقهآوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع 587818114
منطقه 

14 
13153888 11 13153888 188 11493877 95 97 

 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838114
منطقه 

14 
14488888 15 15418389 184 58883995 89 188 

 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848114
منطقه 

14 
5888888 7 4999999 188 4381189 84 188 

 هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگدال، پل و دریچهنگهداري نهر، س 587888114
منطقه 

14 
54193888 15 54179457 188 48844559 87 188 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 588818114
منطقه 

14 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 باردان ميوه و ترهتملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، مي 588848114
منطقه 

14 
13888888 1 13888888 188 13888888 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، سطح منطقه 588848414
منطقه 

14 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، محله عودالجان 588848514
 منطقه

14 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، محله هرندي 588848114
منطقه 

14 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818114
منطقه 

14 
3158949 3 3158949 188 1915858 94 74 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 عمومي در معابر، سطح منطقه هاي بهداشتيها و سرویسنگهداري آبخوري 518888114
منطقه 

14 
44435888 14 45811548 184 41948374 97 188 

185118114 
هاي رسوبگيري، سطح ها و حوضچهالیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 منطقه

منطقه 

14 
4888888 9 3995119 188 5131488 38 188 

481118114 
رایانه اي)برق  تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

14 
4888888 1 4888888 188 1818159 91 188 

484848114 
تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، کمک به احداث مدرسه عالي 

 شهيد مطهري

منطقه 

14 
8888888 1 8888888 188 8888888 188 188 

 اي اداري، سطح منطقههبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858114
منطقه 

14 
54781731 9 14555535 38 49983378 94 38 

184898115 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 

 سطح منطقه

منطقه 

15 
13888888 7 13841799 188 11114753 91 188 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188115
منطقه 

15 
4437888 8 4471114 91 4434988 188 91 

187848115 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مرکز حوزه هاي علميه 

 استان تهران

منطقه 

15 
3488888 1 1911131 51 5878158 33 51 

188818115 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث و تکميل مجتمع تفریحي و 

 فرهنگي کودکان بهمن

قه منط

15 
48888888 44 41871157 189 14888555 88 71 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898115
منطقه 

15 
5894888 9 4343314 85 5815453 98 85 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148115
منطقه 

15 
18788888 14 9884547 94 8745353 84 94 

 حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقههاي احداث ایستگاه 484858115
منطقه 

15 
4888888 3 1997918 188 1954449 97 91 

484858415 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

منطقه 

15 
388888 4 559848 48 573841 73 48 

 نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهنگهداري ایستگاههاي حمل و  484188115
منطقه 

15 
1113888 3 1488851 85 1154431 99 85 

484188415 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

 همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

منطقه 

15 
744888 5 431911 91 435313 91 91 

 هاي تندرو، سطح منطقهوستعمير و نگهداري سامانه اتوب 484148115
منطقه 

15 
4888888 4 4814888 181 1917118 97 188 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888115
منطقه 

15 
7347888 18 7347881 188 7487588 97 188 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188115
منطقه 

15 
988888 1 988888 188 988888 188 188 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل، سطح منطقه 481148115
منطقه 

15 
7337888 18 7337888 188 7191999 99 188 

481148415 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر، سطح 

 منطقه

منطقه 

15 
5779888 18 5871848 184 5441848 97 188 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118115
منطقه 

15 
1888888 1 1888888 188 1888888 188 188 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178115
منطقه 

15 
4755888 7 4718118 188 4481415 98 188 

 درون شهري، کالهدوزسوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه 483818115
منطقه 

15 
17888888 8 14794381 47 13735189 51 94 

 شهري، سطح منطقهسوارهاي درونها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818115
منطقه 

15 
1888888 7 995711 99 919313 94 97 

 مترو 4و  1تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، خطوط  488438415
 منطقه

15 
15488888 4 15317184 188 14843141 91 98 

488438715 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه امام علي)ع( و 

 تقاطعها

منطقه 

15 
114144811 51 131899837 181 111441814 99 188 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، تعریض خيابان پيروزي 488438815
طقه من

15 
198114919 48 198114919 188 188138449 99 83 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، تعریض خيابان دماوند 488438915
منطقه 

15 
71181413 14 83491947 148 71149488 188 97 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118115
منطقه 

15 
3888888 11 1919888 98 1411448 81 98 

 زيتعریض معابر غيربزرگراهي، خيابان پيرو 489418115
منطقه 

15 
183888888 34 111884479 189 188774831 94 98 

489448115 
ها، بهسازي و ساماندهي معابر حاشيه احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 بزرگراه امام علي )ع(

منطقه 

15 
18888888 15 9859884 98 9978449 188 98 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458115
منطقه 

15 
41513184 14 34999898 89 38878984 98 88 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438115
منطقه 

15 
34158888 33 37148843 184 35884383 93 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448115
منطقه 

15 
9488888 45 9415874 94 8871584 94 94 

 سازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقهبه 415848115
منطقه 

15 
1488888 1 1814181 81 993888 85 81 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848115
منطقه 

15 
19418888 19 19391894 188 19119744 99 99 

 پياده مکانيزه، سطح منطقه احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 411858415
منطقه 

15 
3888888 9 1884771 98 1854718 97 98 

 تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابرپياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411818115
منطقه 

15 
388888 1 199994 188 191885 99 188 

 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848115
منطقه 

15 
1888888 1 1811948 181 983131 91 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858115
منطقه 

15 
48888888 41 19881944 99 18984458 93 99 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818115
منطقه 

15 
48853888 43 44384818 93 43991449 95 93 

581818415 
ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 گل و گياه، سطح منطقه

منطقه 

15 
4319888 8 4145841 93 4188431 97 93 

 حصارتوسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، پارک جنگلي سرخه 581838115
منطقه 

15 
48888888 48 43118454 91 43848841 98 91 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878115
منطقه 

15 
44418188 43 44384115 181 43487873 98 188 

 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818115
منطقه 

15 
8884888 11 8195843 181 8857443 99 188 

 ول و دوم نيروهوایيساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، فلکه ا 584818115
منطقه 

15 
18888888 11 9945444 99 9995999 188 99 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848115
منطقه 

15 
4759488 3 4489445 98 4485119 85 98 

 احداث و توسعه و تجهيز سوله بازیافت شهيد دوران 581848115
منطقه 

15 
8888888 11 4798417 83 4844381 83 83 

 هاي سطحي و زیرزميني، سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848115
منطقه 

15 
1388888 1 1388888 188 1388888 188 188 

587858115 
آوري آبهاي سطحي، سطح هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 منطقه

منطقه 

15 
13888888 48 15117118 98 11584783 94 89 

587858415 
آوري آبهاي سطحي، کانال هاي اصلي هدایت و جمعبهسازي شبکهاحداث و 

 سرخه حصار

منطقه 

15 
3888888 7 1485177 94 1499581 91 94 

 هاي سطحي، سطح منطقهآوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع 587818115
منطقه 

15 
3843888 1 3819471 99 3888431 99 99 

 زي قنوات، سطح منطقهالیروبي و بازسا 587848115
منطقه 

15 
5888888 7 5843458 181 4911199 98 188 

588848115 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، احداث ميدان ميوه و 

 بارتره

منطقه 

15 
8 8 8 8 8 8 8 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818115
منطقه 

15 
4888888 3 4318434 141 4845134 99 188 
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 اي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقههها و سرویسنگهداري آبخوري 518888115
منطقه 

15 
1318888 4 1584188 94 1117143 74 94 

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهالیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل 185118115
منطقه 

15 
1388888 4 1349881 181 1187838 98 188 

183818115 
هيالت شهري، ایستگاه تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تس

 نشانيآتش

منطقه 

15 
8 8 8 8 8 8 8 

183818415 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري، پایگاه مدیریت 

 بحران

منطقه 

15 
8 8 8 8 8 8 8 

 15اجراي طرح هاي عملياتي حریم،عمليات عمراني واقع در حریم منطقه 385818115
منطقه 

15 
8388888 14 8439884 97 8144833 99 98 

384818115 
هاي فرسوده شهري، ها وایجاد محرک توسعه دربافتهماهنگي تأمين زیرساخت

 مترمربع سطح منطقه 38تملک امالک زیر

منطقه 

15 
1888888 1 1888888 188 45411 4 78 

481118115 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 منطقه اضطراري(،سطح

منطقه 

15 
5778888 18 3858884 151 5413111 83 188 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858115
منطقه 

15 
9311888 15 11398418 141 9148434 94 188 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث زورخانه آالله 184898111
منطقه 

11 
58448888 7 51741395 113 58187313 188 88 

184898411 
هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين

 منطقه

منطقه 

11 
7888888 18 3914453 83 4999999 188 74 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188111
منطقه 

11 
1883888 18 5444917 88 5771781 91 88 

 به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد معمار کمک 187848111
منطقه 

11 
1888888 4 5444985 94 5488531 98 188 

187848411 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد آدینه )معوض طرح 

 بزرگراه امام علي)ع((

منطقه 

11 
1388888 1 8 8 8 8 8 

 سالن چندمنظوره ایثارگرانتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،  188818111
منطقه 

11 
18488888 1 7483888 74 8713488 85 188 

 ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 188848111
منطقه 

11 
4888888 11 1181893 78 1198788 73 78 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898111
منطقه 

11 
4195888 41 1784785 77 3848791 84 75 

 توسعه و تجهيز سراي محله، غدیر 188118111
منطقه 

11 
53119484 7 51578118 98 53119484 188 88 

 4توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر محله  188118511
منطقه 

11 
8888888 9 18498495 149 7831411 88 44 

 توسعه و تجهيز سراي محله نيکنام 188118111
منطقه 

11 
1888888 4 4137889 41 4119441 35 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، شيوا ، ميناي شمالي، ميناي جنوبي و صددستگاه 188118311
منطقه 

11 
8488888 15 11811814 175 5973594 14 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، تاکسيراني و شاهين 188118411
منطقه 

11 
1888888 18 5474384 77 5811584 45 77 

 توسعه و تجهيز سراي محله، دژکام و فرزانه 188118711
منطقه 

11 
55388888 3 55488888 99 51951151 93 99 

 توسعه و تجهيز سراي محله، سيزده آبان و قصر فيروزه 188118811
منطقه 

11 
7438888 17 4883159 81 3454519 74 81 

 توسعه و تجهيز سراي محله، بروجردي 188118911
منطقه 

11 
4488888 7 1114718 71 5438917 39 71 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148111
منطقه 

11 
4588888 17 1441848 78 4435381 98 78 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858111
منطقه 

11 
5888888 5 4849488 91 4843778 91 91 

484858411 
حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح هاي احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس

منطقه 

11 
4888888 4 1715834 87 1715837 87 87 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188111
منطقه 

11 
1113888 3 1537193 91 918794 41 91 
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484188411 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

 همسطح ایستگاه اتوبوس

منطقه 

11 
1113888 1 1138888 88 117488 49 88 

 هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 484148411
منطقه 

11 
4388888 7 4854475 81 4814574 88 81 

 احداث و توسعه پارکينگ مکانيزه اسمارت نبرد جنوبي 485848111
منطقه 

11 
388888 4 197478 188 197479 188 188 

 اي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقهاجر 481888111
منطقه 

11 
15484888 11 15838415 98 14854483 97 98 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188111
منطقه 

11 
1888888 5 1888888 188 393985 48 188 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل سطح منطقه 481148111
قه منط

11 
3311888 1 3878158 94 5515589 48 94 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر 481148411
منطقه 

11 
4319888 4 4819448 88 1481481 47 88 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118111
منطقه 

11 
4888888 5 1953147 97 1953147 97 97 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178111
منطقه 

11 
7187888 15 7531314 99 4315838 88 99 

 سوارهاي درون شهري، شهيدمحالتيها و پارکاحداث و توسعه پایانه 483818111
منطقه 

11 
5888888 1 4989711 188 4151485 81 188 

 ربري عبور و مرور، سطح منطقهتملک اراضي و امالک جهت کا 488438111
منطقه 

11 
51448888 44 48158555 85 51154414 188 58 

 مترو 7،  4،  1تملک امالک جهت کاربري عبورو مرور خطوط  488438311
منطقه 

11 
8388888 1 44348888 443 8388888 188 188 

 علي)ع(تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه امام  488438811
منطقه 

11 
138188888 43 115749999 91 138511794 188 98 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، تعریض خيابان پيروزي 488438911
منطقه 

11 
477989444 17 518717341 113 477989444 188 188 

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118111
منطقه 

11 
8888888 11 4448941 78 7938158 99 78 

 احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، دیوار پادگان نيروي هوائي 489488111
منطقه 

11 
1443888 1 1441944 78 1443345 78 78 

489448111 
ها، بهسازي و ساماندهي معابر حاشيه احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 بزرگراه امام علي )ع(

منطقه 

11 
18888888 4 18888888 188 18888888 188 188 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458111
منطقه 

11 
45138888 51 99494834 137 45138888 188 188 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438111
منطقه 

11 
141831719 31 415795154 158 141831719 188 188 

 و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقهنصب  489448111
منطقه 

11 
58147314 38 11311441 188 58598144 188 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848111
منطقه 

11 
5388888 3 4511888 44 5388888 188 44 

 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 411818111
منطقه 

11 
48341884 51 48484579 99 48341884 188 98 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848111
منطقه 

11 
13838888 41 11789851 98 13819998 188 97 

 احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطقه 411858111
منطقه 

11 
18188888 11 9484331 94 8898358 88 94 

 تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411818111
منطقه 

11 
4411894 7 1485435 74 4411894 188 74 

 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848411
منطقه 

11 
4888888 18 1947817 98 4888888 188 98 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 111                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یهردارش 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 418858111
منطقه 

11 
1888888 1 448751 44 133511 14 44 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858111
منطقه 

11 
41888888 48 41494415 181 48987548 188 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، حاشيه بزرگراه امام علي)ع( 581858411
منطقه 

11 
9888888 1 18183951 115 8838888 89 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقه، ترميم و تجهيز بوستانبازپيرایي 581818111
منطقه 

11 
54758888 19 53814139 98 54871893 98 98 

581818411 
ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 و گياه سطح منطقه

منطقه 

11 
3845888 7 7154443 144 3844838 188 188 

 (43سعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، دامنه قصر فيروزه )محله تو 581838111
منطقه 

11 
9114548 7 9544974 184 7787499 83 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878111
منطقه 

11 
8484878 44 18885191 154 4944311 81 188 

 ، سطح منطقهآميزي و پاکسازي نمارنگ 584818111
منطقه 

11 
9448888 14 11151744 114 9113483 93 188 

 ـ افسریهساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، شهيد محالتي 584818111
منطقه 

11 
8114519 9 9975184 119 8533141 99 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848111
منطقه 

11 
1759488 7 4373173 31 1195811 88 31 

587858111 
آوري آبهاي سطحي، پوشش هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 کانال ابوذر

منطقه 

11 
15888888 8 18884888 78 15888888 188 73 

 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838111
منطقه 

11 
1494888 1 1494888 188 1817489 81 188 

 ازسازي قنوات، سطح منطقهالیروبي و ب 587848111
منطقه 

11 
4188888 8 4188888 188 4448589 95 188 

 هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه 587888111
منطقه 

11 
48381888 18 47434474 94 48385999 188 93 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 588818111
منطقه 

11 
41888888 1 41888888 188 41888888 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818111
منطقه 

11 
4888888 1 1884131 18 1884131 18 18 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهها و سرویسنگهداري آبخوري 518888111
منطقه 

11 
1884499 7 114339 58 311499 38 58 

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهالیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل 185118111
منطقه 

11 
5188888 1 5888888 88 4995318 88 88 

384818111 
هاي فرسوده شهري، ها وایجاد محرک توسعه دربافتهماهنگي تأمين زیرساخت

 مترمربع سطح منطقه 38تملک امالک زیر

منطقه 

11 
3888888 1 3888888 188 1388888 94 188 

481118111 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

11 
4388888 11 1474574 31 988897 59 31 

 منطقه-تملک احداث و تجهيز ساختمان اداري  484848111
منطقه 

11 
9351133 45 1481718 19 1943581 34 19 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858111
منطقه 

11 
48419178 33 48181875 98 43883978 88 98 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، اتابک 184898113
منطقه 

13 
14888888 4 14751889 188 14515545 97 188 

 يتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، باباخان 184898413
منطقه 

13 
18888888 1 9999999 188 18888888 188 188 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مظاهري 184898513
منطقه 

13 
14888888 1 8 8 8 8 8 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، افسریه جنوبي 184898113
منطقه 

13 
41888888 4 41888888 188 41888888 188 188 

 اهاي ورزشي، مسعودیهتوسعه و تجهيز فض 184898313
منطقه 

13 
3888888 4 5745187 71 5745183 71 188 
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 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استخر و سوناي خاورشهر 184898413
منطقه 

13 
14188888 1 14551511 188 14551518 188 188 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استخر و سوناي قيامدشت 184898713
منطقه 

13 
14188888 5 13138888 91 13138888 91 188 

 اي ورزشي، بروجرديتوسعه و تجهيز فضاه 184898813
منطقه 

13 
11888888 5 8 8 8 8 8 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استخر و سوناي کيانشهر 184898913
منطقه 

13 
13888888 3 11989888 99 11989888 99 99 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مينابي 184891813
منطقه 

13 
13888888 3 11983483 188 11983483 188 188 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188113
منطقه 

13 
55457888 14 55454993 188 55457888 188 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد قدس 187848113
منطقه 

13 
57888888 5 54878578 188 54878578 188 188 

 بي، مصلي قيامدشتکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذه 187848513
منطقه 

13 
14548414 4 14548414 188 14548414 188 188 

187848113 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مجموعه فرهنگي هنري 

 الشهدا خاورشهرمقبره

منطقه 

13 
48137988 5 48474814 114 48137988 188 188 

187848413 
هبي، مسجد حضرت حجت)ع( کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذ

 واقع در بزرگراه امام علي)ع(

منطقه 

13 
1538888 5 1538888 188 1538888 188 188 

 ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 188848113
منطقه 

13 
4588888 3 4499998 188 4588888 188 188 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898113
قه منط

13 
47471888 47 47475991 188 47471888 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، مسعودیه 188118113
منطقه 

13 
7888888 1 4989811 99 4989811 99 99 

 توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر 188118513
منطقه 

13 
9888888 7 3773179 41 3145354 48 188 

 منطقه نگهداري سراي محله، سطح 188148113
منطقه 

13 
11888888 14 15999993 188 11888888 188 188 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858113
منطقه 

13 
3888888 1 3888888 188 3888888 188 188 

484858413 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ، سطح منطقهایستگاه اتوبوس

منطقه 

13 
1888888 1 818851 83 818851 83 83 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188113
منطقه 

13 
1588888 5 1411943 95 1419851 91 95 

484188413 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

 ،سطح منطقههمسطح ایستگاه اتوبوس 

منطقه 

13 
1113888 4 1113888 188 1113888 188 188 

 هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 484148113
منطقه 

13 
8888888 3 7897914 99 7897917 99 99 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888113
منطقه 

13 
59988888 31 55741849 83 55488115 81 83 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188113
منطقه 

13 
388888 5 141871 83 141871 83 83 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل سطح منطقه 481148113
منطقه 

13 
18388888 18 8891974 77 7591974 78 77 

 ده ایمني معابر، نرده ایمني معابر، سطح منطقهتعویض و نگهداري گاردریل و نر 481148413
منطقه 

13 
3498888 7 1844718 74 1844717 74 74 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118113
منطقه 

13 
1888888 1 958145 91 958144 91 91 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178113
منطقه 

13 
11978888 19 11734945 98 11149945 95 98 

 سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818113
منطقه 

13 
5488888 7 5181185 99 5181184 99 99 
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488438413 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه شهيد رستگاري 

 آباد(مقدم )دولت

منطقه 

13 
38419488 1 38419488 188 38419488 188 188 

 و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه امام رضا)ع( تملک اراضي 488438513
منطقه 

13 
194548789 1 454841431 148 194548788 188 188 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور سطح منطقه 488438713
منطقه 

13 
34444815 1 99114388 188 34444815 188 188 

 بري عبور و مرور، بزرگراه امام علي)ع(تملک اراضي و امالک جهت کار 488438813
منطقه 

13 
1885477134 5 1847739133 184 1885477134 188 188 

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118113
منطقه 

13 
18888888 49 9481495 97 9343498 93 97 

489448113 
حاشيه ها، بهسازي و ساماندهي معابر احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 بزرگراه امام علي )ع(

منطقه 

13 
38888888 55 19999999 188 38888888 188 188 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458113
منطقه 

13 
44513888 54 44513888 188 44513888 188 188 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438113
منطقه 

13 
178958888 71 178918449 188 178958888 188 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448113
منطقه 

13 
43888888 44 41999994 188 41999997 188 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848113
منطقه 

13 
5488888 4 5343888 99 5343888 99 99 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهميم و نگهداري پيادهتر 411848113
منطقه 

13 
35453888 11 35453888 188 35453888 188 188 

 احداث پل عابر پياده سطح منطقه 411858113
منطقه 

13 
5145497 7 1188197 58 1188197 58 58 

 سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده،  411818113
منطقه 

13 
4188888 5 4597441 188 4597445 188 188 

 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848113
منطقه 

13 
1538888 7 5115341 74 5115341 74 74 

 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 418858113
منطقه 

13 
388888 4 388888 188 388888 188 188 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 581848113
منطقه 

13 
18888888 9 18888888 188 18888888 188 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858113
منطقه 

13 
77151353 75 77151315 188 74148848 98 188 

 بز، سطح منطقهها و فضاي سبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818113
منطقه 

13 
151484548 111 151718939 188 155471884 188 188 

581818413 
ها و فضاي سبز، تأمين درخت و درختچه بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 و گل و گياه، سطح منطقه

منطقه 

13 
7414888 3 7137148 91 4115878 81 91 

 فضاي سبز، سطح منطقههاي آبرساني طراحي و اجراي شبکه 581878113
منطقه 

13 
48318837 45 48875837 98 48875837 98 98 

 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818113
منطقه 

13 
7931888 41 4917138 87 4451588 78 87 

 ـ باغ راه بعثتساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، پاتوق محله 584818113
منطقه 

13 
18888888 11 9999997 188 9995771 188 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848113
منطقه 

13 
1813185 7 1138141 44 1138141 44 44 

587858113 
احداث و بهسازي شبکه هدایت و جمع آوري آبهاي سطحي 

 سليمانيه-ابوذر-کانال سرخه حصار

منطقه 

13 
48888888 1 19871874 99 19871874 99 99 

587818113 
هاي سطحي، آوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 سطح منطقه

منطقه 

13 
11187143 19 14833948 184 11888919 94 188 

 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848113
منطقه 

13 
5888888 4 4771945 94 4387575 81 94 

 نطقهنورپردازي و زیباسازي معابر، سطح م 584848113
منطقه 

13 
1813185 7 1138141 44 1138141 44 44 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه 587888113
منطقه 

13 
11814888 35 14891111 181 11814888 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، بوستان مسعودیه 588818113
منطقه 

13 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 ي عمومي در معابر، سطح منطقههاي بهداشتاحداث سرویس 518818113
منطقه 

13 
4888888 5 548813 17 548813 17 17 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهها و سرویسنگهداري آبخوري 518888113
منطقه 

13 
8174548 14 7939184 91 7939184 91 91 

 13نطقهاجراي طرح هاي عملياتي حریم،عمليات عمراني واقع در حریم م 385818113
منطقه 

13 
4388888 8 8 NULL 8 8 8 

384818113 
هاي فرسوده شهري، ها وایجاد محرک توسعه دربافتهماهنگي تأمين زیرساخت

 مترمربع سطح منطقه 38تملک امالک زیر

منطقه 

13 
3888888 1 3888888 188 3888888 188 188 

481118113 
یانه اي)برق تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات را

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

13 
4888888 1 4888888 188 4888888 188 188 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858113
منطقه 

13 
45144888 18 44931478 99 44931498 99 99 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سوله ورزشي مادر 184898414
منطقه 

14 
14813711 5 18384759 118 14813711 188 188 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188414
منطقه 

14 
15849841 18 18141814 73 15748517 99 73 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد باقرالعلوم 187848414
منطقه 

14 
44541187 4 14888888 73 44151411 99 73 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تاالر شهيد آویني فرهنگسراي بهمن 188818114
منطقه 

14 
11837178 8 18143517 98 11775343 188 188 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898114
منطقه 

14 
4131888 3 4181143 94 4138481 188 94 

 اندازي سراي محله بعثتداث و تجهيز راهتوسعه و تجهيز سراي محله، ادامه اح 188118414
منطقه 

14 
14481771 1 11848891 94 11718148 94 93 

 توسعه و تجهيز سراي محله، مسجد سرا 188118114
منطقه 

14 
741488 4 585914 18 741488 188 18 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148114
منطقه 

14 
3419113 4 1898111 91 1919493 91 91 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي، تفریحي و فرهنگي، سطح منطقه 189818114
منطقه 

14 
5498778 1 18517848 338 5498778 188 188 

189818414 
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و فرهنگي احداث سراي 

 محله بعثت

منطقه 

14 
3488888 8 8 NULL 3834438 97 8 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858114
منطقه 

14 
5888888 7 4854178 93 5888888 188 93 

484858414 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

منطقه 

14 
1149435 4 1149435 188 1149435 188 188 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188114
منطقه 

14 
7189888 11 4444984 89 7189971 99 89 

484188414 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح 

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

14 
1491998 4 1197474 94 1491998 188 94 

 هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 484148114
منطقه 

14 
1388888 4 1141888 93 1388888 188 93 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888114
منطقه 

14 
15834851 14 14441184 91 14939418 99 91 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188114
منطقه 

14 
1947518 4 3898881 185 1938918 188 188 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل، سطح منطقه 481148114
منطقه 

14 
18714915 8 9431119 98 18714915 188 98 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر سطح منطقه 481148414
منطقه 

14 
4987448 9 4174588 89 4987448 188 89 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 نمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ هاي راه 481118114
منطقه 

14 
1888888 4 1888881 188 1888888 188 188 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178114
منطقه 

14 
7475588 8 7843138 97 4418788 91 97 

 سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818114
منطقه 

14 
1388888 4 4439718 39 1558158 94 39 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، سطح منطقه 488438814
منطقه 

14 
47998388 47 119448841 174 47998388 188 188 

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118114
منطقه 

14 
9439117 4 9514157 181 9439117 188 188 

489488114 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، دیوار حایل اتصال خيابان همداني به حسين 

 نفتي

منطقه 

14 
3888888 1 3888888 188 3888888 188 188 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458114
منطقه 

14 
44415158 15 41119134 94 44354411 188 94 

 يرهمسطح، زیرگذر جوادیهاحداث و توسعه تقاطع غ 489418114
منطقه 

14 
41488888 1 41488888 188 41488888 188 38 

 زاده(احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تقاطع )ضربعلي 489418414
منطقه 

14 
493888 1 498888 99 548538 35 99 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438114
منطقه 

14 
97934771 31 141835895 143 97898988 188 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448114
منطقه 

14 
4888888 1 1999999 188 4888888 188 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848114
منطقه 

14 
1888888 8 5819453 94 5999134 188 94 

 روها، سطح منطقههيز پيادهاحداث و تج 411818114
منطقه 

14 
49948888 58 11935594 118 49811438 188 188 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848114
منطقه 

14 
1554447 9 1843151 88 948141 75 49 

 احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411858114
ه منطق

14 
1945413 7 4534874 18 1945413 188 11 

 تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابرپياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411818114
منطقه 

14 
7143884 18 7888449 99 7143884 188 84 

 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848114
منطقه 

14 
1888888 5 1487548 141 981988 98 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858114
منطقه 

14 
55117881 57 55489145 184 55894984 188 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818114
منطقه 

14 
88451584 45 81184389 183 79434853 99 188 

581818414 
ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل تجهيز بوستانبازپيرایي، ترميم و 

 و گياه، سطح منطقه

منطقه 

14 
11494418 4 18817418 94 11494487 188 94 

 ها و فضاي سبز، پارک بعثتبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818514
منطقه 

14 
11158511 9 11185844 184 18414111 94 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهجراي شبکهطراحي و ا 581878114
منطقه 

14 
13541818 18 13187411 99 13513118 188 99 

 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818114
منطقه 

14 
48481333 15 47517883 93 47714411 97 93 

 یشهـ اندـ شقایقبهمن44ـ ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، جنگل 584818114
منطقه 

14 
44994847 53 45875493 188 44941345 188 97 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، مسير ارتباط جوادیه به پارک والیت 584818414
منطقه 

14 
1585888 5 4317944 195 1198444 94 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848114
منطقه 

14 
4484458 3 1811981 84 4481314 188 78 

 هاي سطحي، سطح منطقهآوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع 587818114
منطقه 

14 
18119434 13 17881441 97 18119434 188 97 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 دتعدا

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848114
منطقه 

14 
4888888 4 4888888 188 4888888 188 94 

 هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه 587888114
منطقه 

14 
49778981 75 78513941 181 49448881 188 99 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 588818114
منطقه 

14 
3111148 4 18888888 194 3111148 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، بابت محکوميت تملک وراث مرحوم شيخ 588818414
منطقه 

14 
43515188 1 43515188 188 43515188 188 8 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818114
منطقه 

14 
1918395 4 4494448 119 1844575 93 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهها و سرویسنگهداري آبخوري 518888114
منطقه 

14 
5177418 1 5177418 188 5541415 97 188 

384818114 
هاي فرسوده شهري، ها وایجاد محرک توسعه دربافتتأمين زیرساخت هماهنگي

 مترمربع سطح منطقه 38تملک امالک زیر

منطقه 

14 
5987814 1 5987814 188 5987814 188 188 

481118114 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

14 
5888888 1 1544348 13 1514148 11 13 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858114
منطقه 

14 
15791481 15 14181134 98 15791481 188 98 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، روباز وئچمن مصنوعي سطح منطقه 184898117
منطقه 

17 
9871981 1 9871984 188 9871985 188 188 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه ورزشي زمزم 184898117
منطقه 

17 
58987771 8 48848318 95 58953384 188 97 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي , سطح منطقه 184188117
منطقه 

17 
11914981 8 11478318 148 11374141 97 188 

 لشهداکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد سيدا 187848517
منطقه 

17 
58888888 3 51971137 187 49933348 188 188 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، زهتابي 188818117
منطقه 

17 
57888395 8 58348887 184 57794731 188 188 

 ها , سطح منطقهنگهداري کتابخانه ها و قرائت خانه 188848117
منطقه 

17 
1881899 4 5119488 84 5971818 99 84 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري , سطح منطقه 188898117
منطقه 

17 
54478171 8 58855939 94 54375491 188 94 

 توسعه و تجهيز سراي محله، زهتابي 188118117
منطقه 

17 
3888888 5 1943341 99 1985141 188 99 

 توسعه و تجهيز سراي محله، باغ خزانه 188118517
منطقه 

17 
1979813 1 1979815 188 1979813 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، وصفنارد 188118117
منطقه 

17 
3888888 1 3849188 181 1995189 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر شرقي 188118317
منطقه 

17 
3888888 4 1999344 188 1999345 188 188 

 نگهداري سراي محله , سطح منطقه 188148117
منطقه 

17 
13888191 18 14145178 184 13888191 188 188 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858117
منطقه 

17 
1181477 1 1181474 188 1181474 188 188 

484858417 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

طقه من

17 
1888888 5 1888888 188 1888888 188 188 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غير ریلي , سطح منطقه 484188117
منطقه 

17 
185811 5 185811 188 185811 188 188 

484188417 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غير ریلي , نگهداري پل پياده همسطح 

 نطقهایستگاه اتوبوس سطح م

منطقه 

17 
1113888 3 1111994 188 1111994 188 188 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس هاي تندرو ,سطح منطقه 484148117
منطقه 

17 
1989951 1 1984499 188 1984499 188 188 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي , سطح منطقه 481888117
منطقه 

17 
7311817 8 7311814 188 7311814 188 188 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي , سطح منطقه 481188117
قه منط

17 
1888888 5 999843 188 999841 188 188 

481148117 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر , گاردریل 

 سطح منطقه

منطقه 

17 
4851888 1 4851888 188 4851888 188 188 

481148417 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر , نرده سطح 

 منطقه

منطقه 

17 
4851888 1 4818888 99 4818887 99 99 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118117
منطقه 

17 
1888888 4 1888888 188 1888888 188 188 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي , سطح منطقه 481178117
منطقه 

17 
17933888 11 17919419 188 17919579 188 98 

483818117 
ري پایانه ها و پارک سوارهاي درون شهري , تجهيز و نگهدا

 پایانه برزو

منطقه 

17 
388888 5 191917 99 191914 99 99 

488438117 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، سطح 

 منطقه

منطقه 

17 
153558748 8 153558748 188 151918719 188 188 

488438417 
و مرور، بزرگراه تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 یادگار امام)ره(

منطقه 

17 
34358388 4 34358388 188 34358388 188 188 

488438517 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، پایانه 

 شهيد برزو

منطقه 

17 
8 8 8 8 8 8 8 

488438117 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، حریم راه 

 ـ تبریزآهن تهران

منطقه 

17 
45471818 4 45471818 188 45471818 188 188 

488438417 
 5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، خط 

 مترو

منطقه 

17 
8 8 8 8 8 8 8 

 طراحي و اصالح هندسي معابر , سطح منطقه 489118117
منطقه 

17 
1388888 4 1198717 188 1198714 188 188 

 ها ,سطح منطقهاري بزرگراهمرمت و نگهد 489458117
منطقه 

17 
8881888 4 8881888 188 7983345 188 188 

489438117 
روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري , سطح 

 منطقه

منطقه 

17 
88845513 45 79814181 98 84845511 99 98 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول , سطح منطقه 489448117
منطقه 

17 
41117434 19 48333531 83 41117434 188 83 

415848117 
بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان , سطح 

 منطقه

منطقه 

17 
9888888 13 9888888 188 9888888 188 188 

 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 411818117
منطقه 

17 
55848888 44 54979798 188 55848888 188 98 

 داري پياده روها و پياده راه ها , سطح منطقهترميم و نگه 411848117
منطقه 

17 
15584888 14 15738318 185 15583918 188 188 

411818117 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابرپياده , پل عابر پياده 

 سطح منطقه

منطقه 

17 
1388888 1 1199534 188 1199534 188 188 

411838117 
آباد و فرعيهاي ، خ یافتهاراهاحداث و تجهيز پياده

 الملکامين

منطقه 

17 
19598888 8 33988188 115 19588188 188 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858117
منطقه 

17 
71131814 18 48734313 95 71131814 188 91 

581818117 
ها وفضاي سبز , سطح باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 قهمنط

منطقه 

17 
34781888 57 35133534 181 34781888 188 94 

581818417 
ها وفضاي سبز , تامين باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 درخت ودرختچه وگل وگياه ،سطح منطقه

منطقه 

17 
4144888 4 4133848 99 4133848 99 99 

581878117 
هاي آبرساني فضاي سبز، سطح طراحي و اجراي شبکه

 همنطق

منطقه 

17 
8587488 7 8574148 188 8539893 188 188 

 رنگ آميزي و پاکسازي نما , سطح منطقه 584818117
منطقه 

17 
44381551 13 44381555 188 44381555 188 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سوزنبان 584818117
منطقه 

17 
58447148 54 51148811 181 58411793 188 188 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931پروژه های عمرانی سال  آمار

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848117
منطقه 

17 
4759488 1 4499135 99 4499134 99 99 

 هاي سطحي و زیرزميني , سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848117
منطقه 

17 
1138888 5 1154943 99 1154941 99 99 

587858117 
آوري آبهاي سطحي، کانال هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 اغي(جایگزین واقع در رفوژ مياني بزرگراه جوانه )شهيد چر

منطقه 

17 
14888888 8 14144749 181 14888888 188 188 

 هاي سطحي , سطح منطقهالیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب 587818117
منطقه 

17 
11884888 11 11881314 188 11881315 188 98 

 الیروبي و بازسازي انهار , سطح منطقه 587838117
منطقه 

17 
4118111 1 4118111 188 4811113 93 188 

 نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، سطح منطقه 587878117
منطقه 

17 
55838379 13 43777511 78 55838379 188 78 

 نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها , سطح منطقه 587888117
منطقه 

17 
11839888 18 18311584 143 11831583 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 588818117
منطقه 

17 
485185311 3 485185389 188 485185389 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818117
منطقه 

17 
7134543 1 7784543 185 7134543 188 188 

 اي بهداشتي عمومي در معابر , سطح منطقههها و سرویسنگهداري آبخوري 518888117
منطقه 

17 
5848888 4 5848888 188 5819999 188 188 

384818117 
هاي فرسوده ها وایجاد محرک توسعه دربافتهماهنگي تأمين زیرساخت

 مترمربع سطح منطقه 38شهري، تملک امالک زیر

منطقه 

17 
1784378 3 1784378 188 1784378 188 188 

481118117 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

17 
5888888 1 1937985 43 1744894 38 43 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858117
منطقه 

17 
43444855 14 41481175 91 41387381 94 91 

 ز فضاهاي ورزشي، مجموعه فرهنگي ورزشي محله صادقيهتوسعه و تجهي 184898518
منطقه 

18 
18587785 7 17854984 95 11398857 45 98 

184898118 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، توسعه زمينهاي ورزشي روباز و چمن 

 مصنوعي سطح منطقه

منطقه 

18 
15587188 41 15494911 188 14751848 94 188 

184898318 
تفریحي -ورزشي-ز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه فرهنگيتوسعه و تجهي

 گلدسته

منطقه 

18 
11815898 7 15735897 98 15374455 97 89 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188118
منطقه 

18 
4415198 14 4415191 188 3415491 79 188 

187848418 
زاده زید ه امامکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، توسع

 سازي(سالن اجتماعات و محوطه-)زائرسرا

منطقه 

18 
13888888 14 11949343 188 15143731 98 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي،مسجد اميرالمومنين 187848118
منطقه 

18 
1131154 11 1131157 188 1557851 97 188 

 و اماکن مذهبي، حوزه علميه المهديکمک به ساخت و توسعه مساجد  187848318
منطقه 

18 
1843488 1 1843488 188 1843488 188 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد الهادي 187848418
منطقه 

18 
1888888 4 137838 1 18447 8 1 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث موزه شهدا 188818518
منطقه 

18 
9888888 18 8487131 91 7178743 85 94 

 ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 188848118
منطقه 

18 
4888888 11 4888888 188 1595888 78 188 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898118
منطقه 

18 
4343744 53 4343417 188 4471941 89 188 

 اي محله، وليعصر جنوبيتوسعه و تجهيز سر 188118118
منطقه 

18 
4841948 7 4841941 188 4419949 97 188 

188118418 
)ميدان  5درمانگاه ناحيه -توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله

 باقري(

منطقه 

18 
13888888 7 13888888 188 3551744 54 188 

 بادآتوسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله شمس 188118518
منطقه 

18 
11548418 1 11548418 188 11548418 188 188 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 188 88 1914458 188 4488888 14 4488888 18منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148118

 188 93 1988574 188 4888888 5 4888888 18منطقه  هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858118

484858418 
اده هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياحداث ایستگاه

 همسطح ایستگاه اتوبوس
 188 95 958133 188 1888888 1 1888888 18منطقه 

 94 94 947784 94 971888 11 1811888 18منطقه  نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188118

484188418 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقههمسطح 
 97 91 433317 97 781419 3 744888 18منطقه 

 188 99 14444441 188 14498578 19 14589888 18منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888118

 188 97 1841113 188 1999999 14 3888888 18منطقه  تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188118

 99 93 1174119 99 1545551 11 1188888 18منطقه  تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل سطح منطقه 481148118

481148418 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر سطح 

 منطقه
 97 95 1148118 97 1484841 44 1188888 18منطقه 

 188 91 911115 188 1888888 4 1888888 18منطقه  هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118118

 99 97 11413718 99 11851348 51 11978888 18منطقه  تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178118

 188 97 8771398 97 8771398 4 9841398 18منطقه  آبادشهري، اسماعيل سوارهاي درونها و پارکاحداث و توسعه پایانه 483818118

 188 188 4888888 188 4888888 3 4888888 18منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818118

 188 188 18888888 188 9999999 8 18888888 18منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، سطح منطقه 488438118

 188 188 48197418 188 48197418 1 48197418 18منطقه  متري سعيدآباد 74تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور،  488438418

 188 188 3888888 188 3888888 4 3888888 18منطقه  آبادمتري ابراهيم 53تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور،  488438518

488434818 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه آزادگان و 

 تقاطع هاي مربوطه
 188 188 175184343 188 175184341 41 175184344 18منطقه 

488434118 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه آیت اله 

 سعيدي
 188 188 9991888 188 9991881 18 9991888 18منطقه 

 188 188 18888888 188 18888888 1 18888888 18منطقه  مترو 5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، خط  488434418

 99 94 18711188 99 18938788 48 11148888 18منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118118

489488518 
متري  53ـ طراحي و احداث احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، تملک

 آباد )شهيد مهتدي(ابراهيم
 188 99 47971411 188 48177158 4 48177149 18منطقه 

489488118 
متري بهار و زیرگذر  13احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، خيابان 

 اکبر حسيني
 15 188 78751497 188 78755881 18 78755881 18منطقه 

489488418 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، ادامه اتصال خيابان الزهرا به 

 بزرگراه شهيد بروجردي
 188 188 4994948 188 7888888 9 7888888 18منطقه 

489448118 
متري سعيدآباد )شهيد  74ها، بزرگراه احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 بروجردي(
 57 188 49745781 188 49743848 43 49743848 18منطقه 

 188 188 17987889 188 18888888 11 18888888 18منطقه  ها، بزرگراه آیت...سعيدياحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 489448418

 188 188 37978331 188 37999399 54 38888888 18منطقه  ها، کندروهاي آزادگاناحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 489448518

 188 188 91171817 188 91171818 15 91174888 18منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458118

489418118 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، زیرگذر تقاطع بزرگراه 

 پسندينيکـفتح
 188 188 483441 188 483443 1 483441 18منطقه 

 188 188 151137183 188 151137371 189 151178718 18منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهلکه روکش اساسي، 489438118

 188 99 19749478 188 19999184 14 48888888 18منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448118

 188 84 1545158 188 3888888 14 3888888 18نطقه م بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848118

 188 188 57878473 188 57893888 38 57893888 18منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848118

 49 95 15893371 188 11979881 58 13888888 18منطقه  احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411858118

411818118 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح 

 منطقه
 188 188 5944857 188 5944859 3 5944858 18منطقه 

 98 88 14994377 188 11888888 9 11888888 18منطقه  هاي پليس راهور، یاسراحداث ساختمان 414858118
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931ی عمرانی سال آمار پروژه ها

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 418858118
منطقه 

18 
4888888 18 4888888 188 1997873 188 188 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خليج فارس 581848118
منطقه 

18 
39997841 14 39997841 188 34188871 91 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858118
منطقه 

18 
14994189 34 15848771 188 14933759 188 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818118
منطقه 

18 
74457888 144 78738489 97 44898739 91 97 

581818418 
ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 گل و گياه، سطح منطقه

منطقه 

18 
4319888 18 4319888 188 4471347 89 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878118
منطقه 

18 
51134888 55 51114743 188 58895858 94 188 

 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818118
منطقه 

18 
15434888 53 15433588 188 14755143 94 188 

584818118 
-پژوتن-شادآباد-بحانيس-ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، معلم

 ایثارگران

منطقه 

18 
13888888 53 11999578 188 15958538 95 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848118
منطقه 

18 
4759488 8 4759488 188 4718978 99 188 

 هاي سطحي و زیرزميني، سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848118
منطقه 

18 
1888888 3 1888888 188 5458838 91 188 

587858418 
آوري آبهاي سطحي، احداث هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 ها و کانال کمکي به کانال حيدريسرشاخه

منطقه 

18 
4888888 8 4888881 188 3817883 97 188 

587858518 
 آوري آبهاي سطحي، احداثهاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 ها و کانال کمکي به کانال سجادسرشاخه

منطقه 

18 
18888888 18 9999948 188 9384334 93 188 

 هاي سطحي، سطح منطقهآوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع 587818118
منطقه 

18 
1491888 4 1491888 188 1498999 188 188 

 فلزي روي نهرها، سطح منطقههاي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه 587888118
منطقه 

18 
41915888 74 41914198 188 41313811 99 99 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 588818118
منطقه 

18 
18888888 18 18888888 188 18888888 188 188 

 188 97 4848474 188 4888888 9 4888888 18منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818118

 188 94 19455741 188 19983139 14 19983138 18منطقه  توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري، سطح منطقه 518898118

183818118 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري، ایستگاه 

 نشانيآتش
 188 188 18888888 188 18888888 1 18888888 18منطقه 

 98 97 47443548 188 47999837 51 48888888 18منطقه  18اجراي طرح هاي عملياتي حریم،عمليات عمراني واقع در حریم منطقه 385818118

481118118 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه
 39 31 4858951 39 5455938 4 3388888 18منطقه 

 188 45 5591811 188 11747431 5 11747435 18منطقه  18ساختمان مرکزي منطقه-تملک احداث و تجهيز ساختمان اداري 484848418

 188 99 43543781 188 43447955 94 43449887 18منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858118

 188 188 9999844 114 11399845 7 18888888 19منطقه  وسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، خانه کشتي و زورخانه دالورت 184898119

 188 188 183411999 114 135488971 41 183413888 19منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استادیوم شهيد کاظمي 184898419

 91 98 14994198 91 14447574 51 17541888 19منطقه  طح منطقهنگهداري فضاها و اماکن ورزشي، س 184188119

187848119 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد چهارده معصوم 

 السالم()عليه
 45 188 44888888 41 4181977 1 44888888 19منطقه 

187848519 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد سيدالشهدا 

 السالم(عليه)
 19 188 44781438 19 1543888 8 44888888 19منطقه 

187848119 
الزمان کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد صاحب

 السالم()عليه
 95 94 47874718 95 44911917 44 48988888 19منطقه 
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 (لایتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898119
منطقه 

19 
41345888 33 11979581 49 48758493 94 44 

 سراي محله، دولتخواه توسعه و تجهيز 188118119
منطقه 

19 
18888888 7 9999913 188 8399841 84 44 

 توسعه و تجهيز سراي محله، شهيد کاظمي 188118419
منطقه 

19 
13888888 18 11117853 94 11141744 94 57 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148119
منطقه 

19 
13888888 39 11977457 93 11954497 93 91 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858119
منطقه 

19 
1888888 1 1888888 188 1888888 188 188 

484858419 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

19 
4888888 9 1941379 98 1941378 98 98 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188119
منطقه 

19 
7914888 41 7994599 181 7884144 99 188 

484188419 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

 همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

19 
5414888 18 5383581 99 5344418 98 99 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888119
منطقه 

19 
13831888 14 13831888 188 13831888 188 188 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188119
منطقه 

19 
3888888 8 1998431 188 1998433 188 188 

 سطح منطقه تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل 481148119
منطقه 

19 
44871888 17 44471888 81 43547347 91 81 

481148419 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر سطح 

 منطقه

منطقه 

19 
3858888 11 3111819 187 1941131 99 188 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118119
منطقه 

19 
1888888 4 1888888 188 1888888 188 188 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178119
منطقه 

19 
14945888 8 11447319 98 11447318 98 89 

 سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818119
منطقه 

19 
4888888 8 3834884 98 3834884 98 98 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، سطح منطقه 488438119
منطقه 

19 
13888888 14 71415113 193 13888888 188 188 

 متري شکوفه 53تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور،  488438419
منطقه 

19 
48888888 5 19999999 188 48888888 188 188 

 متري شقایق 13امالک جهت کاربري عبور و مرور، تملک اراضي و  488438519
منطقه 

19 
48888888 11 31443177 471 48888888 188 188 

 مترو 1تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، خط  488438119
منطقه 

19 
48888888 4 48888888 188 48888888 188 188 

 مترو 5مرور، خط  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و 488438319
منطقه 

19 
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118119
منطقه 

19 
18888888 18 18888888 188 18135488 97 188 

 احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، خيابان شقایق 489488119
منطقه 

19 
31888888 51 74889891 131 38979788 188 188 

 احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، خيابان شکوفه 489488419
منطقه 

19 
55888888 44 51894791 185 55888888 188 93 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458119
منطقه 

19 
37481888 44 71351888 143 37481888 188 188 

 مرمت نوار حفاري، سطح منطقه گيري وروکش اساسي، لکه 489438119
منطقه 

19 
188448888 34 135474488 114 188448888 188 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448119
منطقه 

19 
58888888 47 55999999 115 58888888 188 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848119
منطقه 

19 
8888888 11 7948888 188 7948888 188 188 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       155

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادههداري پيادهترميم و نگ 411848119
منطقه 

19 
31953888 53 39937885 189 31953888 188 188 

 احداث روگذر و زیرگذر عابرپياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411858119
منطقه 

19 
1888888 1 1888888 188 1888888 188 188 

 ياده، پل عابر پياده سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پ 411818119
منطقه 

19 
4188888 1 4188888 188 4188888 188 188 

 19هاي آموزش ترافيک، شهرک ترافيک منطقه احداث پارک 418848119
منطقه 

19 
18888888 47 9991883 188 9944431 188 188 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شقایق و آزادگان )ایرانيان( 581848119
منطقه 

19 
78888888 51 74857844 181 49991438 188 188 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان والیت 581848419
منطقه 

19 
38888888 17 38499999 181 37387515 99 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858119
منطقه 

19 
88888888 14 85581848 181 79354471 99 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818119
منطقه 

19 
91917888 87 94899841 181 91379858 188 188 

 ها و فضاي سبز، نگهداري بوستان والیتبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818419
منطقه 

19 
14484888 44 18878538 91 14195518 188 91 

581818519 
ها و فضاي سبز، تأمين درخت و درختچه و گل بازپيرائي، ترميم و تجهيز بوستان

 و گياه، سطح منطقه

منطقه 

19 
4319888 8 4314743 188 4177443 83 188 

581838119 
توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، نوسعه جنگلکاري منطقه )اطراف 

 حرم مطهر امام خميني)ره((

 منطقه

19 
8411188 7 8411599 188 8183889 188 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878119
منطقه 

19 
11874888 11 11554117 91 15819794 99 91 

 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818119
منطقه 

19 
17455888 54 17494975 98 14384488 91 98 

 مادرو...-بخشنده-ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ماهان 584818119
منطقه 

19 
14888888 44 14834455 188 11934455 188 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، خيابان خالزیل 584818419
منطقه 

19 
44888888 8 44888888 188 44888888 188 188 

 ر، حاشيه اتوبان آزادگانساماندهي ميادین و معابر خاص شه 584818519
منطقه 

19 
71788888 49 75833388 185 71813841 99 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848119
منطقه 

19 
4759488 11 4497599 98 4417884 97 98 

 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 584888119
منطقه 

19 
3888888 13 1999999 188 5944135 79 78 

 هاي سطحي و زیرزميني، سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848119
منطقه 

19 
4188888 5 4581788 99 4581789 99 99 

 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848119
منطقه 

19 
18888888 4 7888888 78 9345899 94 78 

 سطح منطقه نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، 587878119
منطقه 

19 
51888888 48 51199999 181 51888888 188 188 

 هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه 587888119
منطقه 

19 
48937888 18 58134384 183 48858778 188 188 

 تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 588818419
منطقه 

19 
44879179 19 44879179 188 44879179 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818119
منطقه 

19 
4888888 4 4588799 111 4888888 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهها و سرویسنگهداري آبخوري 518888119
منطقه 

19 
7331888 7 7331888 188 7331888 188 188 

184858119 
ساخت و تجهيز سوله هاي مدیریت بحران سطح شهر تهران ، تکميل پایگاه نيمه 

 کاره بوستان والیت

منطقه 

19 
3888888 4 1888958 94 1185313 98 94 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 19اجراي طرح هاي عملياتي حریم،عمليات عمراني واقع در حریم منطقه 385818119
منطقه 

19 
1438888 9 1784593 181 1498854 94 99 

481118119 
تجهيزات رایانه اي)برق  تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

19 
3588888 1 4138888 14 3588888 188 14 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858119
منطقه 

19 
53447888 49 58581481 83 51898147 94 83 

 د مدرستوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استخر سرپوشيده شهي 184898148
منطقه 

48 
18374188 5 11879194 114 5813483 54 99 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، جانبازان 184898448
منطقه 

48 
9888888 9 8945819 188 1781173 35 188 

184898548 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، سطح 

 منطقه

منطقه 

48 
18781143 45 11499893 189 8139741 79 188 

 آبادتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، خانه کشتي عباس 184898348
منطقه 

48 
4478888 4 4478888 188 4478888 188 188 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188148
منطقه 

48 
48144888 43 18531881 98 48417781 99 98 

 عه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد ساجدینکمک به ساخت و توس 187848148
منطقه 

48 
11498888 1 14999854 111 11335458 99 14 

 کمک به ساخت و توسعه حرم حضرت عبدالعظيم 187848548
منطقه 

48 
1599883 7 8873448 181 1599883 188 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد قمر بني هاشم 187848348
 منطقه

48 
888888 1 888888 188 888888 188 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد حجتيه 187848448
منطقه 

48 
1488888 1 1384388 99 1384188 99 98 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، امامزاده ابوالحسن 187848748
منطقه 

48 
4388848 1 5974588 135 4377588 188 188 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، خانه شهيد 187848848
منطقه 

48 
1488888 1 1488888 188 8 8 188 

 18 188 1488888 18 778888 1 1488888 48منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، آستان مقدس بي بي زبيده 187848948

 37 93 147595818 111 188345195 1 155447488 48منطقه  ي و هنري، برج طغرلتوسعه فضاهاي فرهنگ 188818148

188818448 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، خانه هاي اطراف حرم عبدالعظيم حسني 

 )ع(
 188 94 45147483 134 54137373 4 41888888 48منطقه 

 99 98 1933888 99 1989158 1 4888888 48طقه من ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 188848148

 188 99 8118738 351 15939884 7 8443888 48منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898148

 73 3 515374 434 13847441 7 4588888 48منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، بهشتي 188118148

 84 84 4488885 143 15411738 11 8811714 48منطقه  آبادمحله، عباستوسعه و تجهيز سراي  188118348

 44 188 45938148 44 11888414 41 41888888 48منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148148

189818148 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي، تفریحي و فرهنگي، طرح توسعه 

 اطراف برج طغرل
 188 91 9158813 497 49474548 4 18888888 48منطقه 

 99 1 84888 188 4888888 1 4888888 48منطقه  هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858148
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 دتعدا

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

484858448 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

منطقه 

48 
5488888 14 5199798 188 4819118 41 188 

 ي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهنگهداري ایستگاهها 484188148
منطقه 

48 
4848888 44 1595418 74 4714445 13 74 

484188448 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده 

 همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

منطقه 

48 
1113888 18 1157898 188 1874978 73 188 

 افقي ترافيکي، سطح منطقهاجراي عالیم  481888148
منطقه 

48 
58188888 48 43317588 83 17958778 48 83 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188148
منطقه 

48 
4888888 3 1978888 99 1434885 85 99 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل، سطح منطقه 481148148
منطقه 

48 
15833888 14 18311583 74 9875419 43 74 

481148448 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر سطح 

 منطقه

منطقه 

48 
5845888 9 4144818 88 1818417 41 88 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118148
منطقه 

48 
1888888 4 815345 81 815345 81 81 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178148
منطقه 

48 
11413888 15 14338171 88 5813944 47 88 

 سوارهاي درون شهري، جوانمردها و پارکاحداث و توسعه پایانه 483818148
منطقه 

48 
8888888 3 5417738 14 4184888 51 14 

 سوارهاي درون شهري، سطح منطقهو پارکها تجهيز و نگهداري پایانه 483818448
منطقه 

48 
4888888 9 1977141 99 1444137 45 99 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه امام علي)ع( 488438848
منطقه 

48 
111184117 1 118888888 145 111184117 188 188 

 رور، سطح منطقهتملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و م 488438948
منطقه 

48 
35888888 1 79445873 138 31195595 97 188 

488431848 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، معابر اطراف حرم به امام 

 علي)ع(

منطقه 

48 
143911341 1 138971548 148 143911341 188 188 

 تعریض جاده امين آبادتملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور،  488431148
منطقه 

48 
17718433 1 17445451 99 17579911 98 99 

488431148 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، تعریض گذر جاده 

 ورامين)پل صوفي(

منطقه 

48 
15891541 1 14943541 99 14948111 99 99 

 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118148
منطقه 

48 
4388888 14 7189884 111 3199333 88 188 

 آبادتعریض معابر غيربزرگراهي، امين 489418148
منطقه 

48 
18558917 11 48983417 485 7478117 71 188 

 ها، بزرگراه امام علي)ع(احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 489448448
منطقه 

48 
95147595 54 119478593 148 95147595 188 188 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458148
منطقه 

48 
44848888 8 44491888 113 44819588 188 188 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438148
منطقه 

48 
158479888 37 151144943 181 147134973 98 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448148
منطقه 

48 
18888888 18 18459418 184 8141588 81 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848148
منطقه 

48 
4193841 11 1384184 71 5341759 33 78 

 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 411818148
منطقه 

48 
48834883 45 58894187 138 17414818 88 188 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848148
منطقه 

48 
44474853 43 17533141 77 14137444 75 77 

 احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطقه 411858148
منطقه 

48 
3888888 4 1741135 93 5877495 78 91 
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411818148 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح 

 منطقه

منطقه 

48 
1588888 13 5581488 77 4151113 37 77 

 بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه 413858148
منطقه 

48 
3888888 9 3188918 91 1591453 41 91 

 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 418858148
منطقه 

48 
4888888 3 4199743 143 181138 41 188 

 داث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقهاح 581858148
منطقه 

48 
58885185 31 11889948 118 58885185 188 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818148
منطقه 

48 
73559813 98 74873474 94 71588457 99 94 

581818448 
و فضاي سبز، تامين درخت، درختچه ها بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 و گل و گياه، سطح منطقه

منطقه 

48 
4574888 3 14979448 481 4441449 98 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878148
منطقه 

48 
45998488 57 44819539 188 44844817 94 188 

 قهآميزي و پاکسازي نما، سطح منطرنگ 584818148
منطقه 

48 
8118388 43 11558597 177 8118388 188 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان بروجردي 584818148
منطقه 

48 
5931547 15 8349133 414 5919547 188 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848148
منطقه 

48 
1144481 17 5883574 88 5177483 79 88 

 احداث و توسعه و تجهيز سالن تفکيک زباله 581848148
منطقه 

48 
8 4 4888888 8 8 8 8 

581878148 
آوري و پردازش پسماند، سطح نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 منطقه

منطقه 

48 
4475441 1 7354331 551 1315441 47 188 

 هاي سطحي و زیرزميني، سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848148
ه منطق

48 
4888888 1 1848888 95 1134194 75 95 

587858148 
آوري آبهاي سطحي، هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 4احداث کانالهاي درجه 

منطقه 

48 
54599185 11 15853888 118 54888848 99 188 

 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838448
منطقه 

48 
11879414 13 14738114 113 11879414 188 188 

 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848148
منطقه 

48 
5888888 1 4349188 81 4811811 47 81 

 هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه 587888148
منطقه 

48 
41831888 17 14747148 444 19995494 93 188 

 جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه تملک امالک 588818148
منطقه 

48 
91858583 1 319883449 485 91858583 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818148
منطقه 

48 
3488888 1 8138178 148 3814178 94 188 

518888148 
طح هاي بهداشتي عمومي در معابر، سها و سرویسنگهداري آبخوري

 منطقه

منطقه 

48 
1318888 1 1454888 84 878494 38 84 

 48اجراي طرح هاي عملياتي حریم،عمليات عمراني واقع در حریم منطقه 385818148
منطقه 

48 
7788888 14 5799941 19 5144419 11 19 

384818148 
هاي فرسوده ها وایجاد محرک توسعه دربافتهماهنگي تأمين زیرساخت

 مترمربع سطح منطقه 38ک زیرشهري، تملک امال

منطقه 

48 
18888888 1 18888888 188 3813818 38 188 

481118148 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

48 
4388888 1 3518938 84 1895413 73 84 

 48انگاه منطقهتملک و احداث و تجهيز ساختمان اداري،درم 484848148
منطقه 

48 
455188 5 19413483 8148 455188 188 188 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858148
منطقه 

48 
44444888 44 57914954 148 41991491 97 188 

 هاي توپيتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سوله ورزشي براي رشته 184898541
منطقه 

41 
18888888 4 8853517 88 9188414 94 84 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188141
منطقه 

41 
3481888 4 4174419 141 1894888 91 188 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، فرهنگسراي تهرانسر 188818141
منطقه 

41 
11774711 3 14979793 118 11774711 188 188 
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 ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 188848141
منطقه 

41 
711748 1 138888 45 194888 49 45 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898141
منطقه 

41 
4997999 4 4588383 98 4189494 95 98 

 توسعه و تجهيز سراي محله،  تهرانسر شمالي 188118141
منطقه 

41 
11488888 7 14479178 184 8838814 49 188 

 لتوسعه و تجهيز سراي محله، استقال 188118341
منطقه 

41 
574918 4 18888888 4481 531718 93 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، چيتگر شمالي 188118441
منطقه 

41 
8488888 9 8499447 97 4493475 75 93 

 توسعه و تجهيز سراي محله، وردآورد 188118741
منطقه 

41 
11488888 5 15889999 114 18811749 95 55 

 ز سراي محله، غزاليتوسعه و تجهي 188118841
منطقه 

41 
18888888 5 18584488 185 7179548 74 37 

 توسعه و تجهيز سراي محله، فرهنگيان 188118941
منطقه 

41 
14984943 9 9148444 71 11381493 89 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، محله دریا 188111141
منطقه 

41 
18488888 4 3178975 34 18488888 188 188 

 )شهرک شهرداري ( 17توسعه و تجهيز سراي محله،  188111441
منطقه 

41 
8 1 18888888 8 8 8 188 

 )تهرانسر شرقي( 5توسعه و تجهيز سراي محله،  188111141
منطقه 

41 
11188888 4 7484749 45 7151548 43 79 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148141
منطقه 

41 
4319488 1 1344811 41 1753411 48 41 

 هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقهاحداث ایستگاه 484858141
منطقه 

41 
1388888 5 4444713 19 4817981 13 19 

484858441 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده همسطح احداث ایستگاه

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

41 
1888888 1 718498 73 8 8 11 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188141
منطقه 

41 
4898888 3 4758311 93 1789471 44 93 

484188441 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح 

 ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

41 
4898888 1 1849548 43 1718189 39 43 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888141
منطقه 

41 
15534888 8 11913377 89 18185181 78 89 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188141
منطقه 

41 
1888888 4 1888888 188 388888 38 188 

 نطقهتعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل سطح م 481148141
منطقه 

41 
4484571 4 4839879 98 1444114 75 98 

 تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني معابر سطح منطقه 481148441
منطقه 

41 
13774849 4 13597831 98 13589499 97 98 

 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 481118141
منطقه 

41 
1388888 5 1819943 78 1197441 188 78 

 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه 481178141
منطقه 

41 
13145888 7 11394955 73 11494748 94 73 

 سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه 483818141
منطقه 

41 
4391188 5 5179831 145 1954144 73 188 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، سطح منطقه 488438141
منطقه 

41 
44484743 11 13413113 175 44814478 99 188 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، تقاطع نصر 488438441
منطقه 

41 
58888888 3 58888888 188 58888888 188 188 

 ي عبور و مرور، تعریض بلوار وردآوردتملک اراضي و امالک جهت کاربر 488438441
منطقه 

41 
4588888 3 19418548 511 3918548 91 188 
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 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 489118141
منطقه 

41 
17874178 11 14197887 94 15371845 74 94 

 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 489458141
منطقه 

41 
38514584 44 35148848 184 18553883 94 188 

 ـ ایران خودروح، بزرگراه فتحاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسط 489418141
منطقه 

41 
44511584 7 38331383 91 44438197 188 188 

 ـ گلهااحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، بزرگراه فتح 489418441
منطقه 

41 
1474814 4 9977889 781 414888 18 188 

 ـ ایران خودرواحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، لشگري 489418541
منطقه 

41 
145474599 4 159174547 115 145474598 188 83 

 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لکه 489438141
منطقه 

41 
93119754 14 114941394 145 98843535 93 188 

 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 489448141
منطقه 

41 
41815418 41 41478595 181 41815418 188 188 

 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 415848141
منطقه 

41 
1888888 5 153394 41 1419888 48 41 

 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848141
منطقه 

41 
48498494 14 17158735 85 18948153 94 81 

 ، پل عابر پياده سطح منطقهاحداث روگذر و زیرگذر عابر پياده 411858141
منطقه 

41 
11814147 3 14839185 135 9488571 88 188 

 تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 411818141
منطقه 

41 
8791177 1 4514458 74 8484357 95 74 

 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848141
منطقه 

41 
4888888 4 4888888 188 353773 47 188 

 1ـ فازاحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، قوري چاي 581848141
منطقه 

41 
48538419 14 37584813 484 48484191 188 188 

 1ـ فازاحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، لتمان 581848441
منطقه 

41 
59888888 17 48944311 134 57395488 94 188 

 1احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، فتح فاز  581848541
منطقه 

41 
41888888 8 14113143 173 19831853 85 188 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858141
منطقه 

41 
18888888 18 44411784 144 59548177 98 188 

581858441 
ها و حاشيه بزرگراه بندياحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، تراس

 رمپ و لوپ مبادي ورودي

منطقه 

41 
18854154 54 11384775 181 59713914 99 188 

 ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818141
منطقه 

41 
74484113 48 183137411 113 43814388 91 188 

581818441 
و فضاي سبز , تامين درخت و  هابازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 درختچه و گل و گياه، سطح منطقه

منطقه 

41 
11553888 18 15111751 118 9345584 81 188 

 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878141
منطقه 

41 
48888888 19 88419855 118 39815181 87 188 

 ح منطقهآميزي و پاکسازي نما، سطرنگ 584818141
منطقه 

41 
7349915 15 11944754 138 4955178 94 188 

 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 584848141
منطقه 

41 
18388197 17 17571774 141 18418431 97 188 

587858141 
آوري آبهاي سطحي، هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 ـ بزرگراه فتحـ یاسگلها

منطقه 

41 
7741184 9 14415813 144 4593131 84 188 

587858441 
آوري آبهاي سطحي، هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 ـ بزرگراه فتحکانال زیرگذر تقاطع چيتگر

منطقه 

41 
14734111 11 17415313 158 14197498 98 188 
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587818141 
هاي سطحي، سطح آوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 منطقه

منطقه 

41 
9874881 9 7831474 88 8879884 84 88 

 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848141
منطقه 

41 
8851114 3 4174111 81 3391188 78 81 

587888141 
هاي فلزي روي نهرها، سطح نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 منطقه

منطقه 

41 
41148581 43 14873481 49 45114349 94 47 

 ، سطح منطقهتملک امالک جهت کاربري فضاي سبز 588818141
منطقه 

41 
41584188 5 39537173 415 41541388 188 188 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 518818141
منطقه 

41 
1471714 1 4819181 139 1818188 84 188 

518888141 
هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ها و سرویسنگهداري آبخوري

 منطقه

منطقه 

41 
4873184 4 4949881 184 4848489 188 188 

481118141 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

41 
4388888 1 1344144 44 1118783 34 44 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858141
منطقه 

41 
13981875 11 49148971 184 11491518 94 188 

184898144 
هاي ورزشي روباز و چمن توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين

 مصنوعي

منطقه 

44 
8388888 5 8799333 181 7739333 91 188 

 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زورخانه جوانمردان 184898544
منطقه 

44 
14384588 1 13744589 93 13744588 93 188 

 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 184188144
منطقه 

44 
1857398 4 784541 74 883345 78 74 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد وليعصر 187848144
منطقه 

44 
19549345 1 41848171 158 19549345 188 188 

187848144 
قائم آل کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 محمد )عج(

منطقه 

44 
1844485 1 1144485 79 1844485 188 79 

188818144 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به مرمت و تعمير مجموعه 

 ورزشي آریاسب

منطقه 

44 
99815 8 8 NULL 8 8 8 

 5توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي محله  188818444
منطقه 

44 
1888888 1 1888888 188 1888888 188 188 

 1توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي محله  188818744
منطقه 

44 
14113771 4 11874898 94 11874898 94 188 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 188898144
منطقه 

44 
58119881 11 58184197 99 49949184 99 99 

 7و  4و  1توسعه و تجهيز سراي محله،  188118144
منطقه 

44 
88988348 14 81887584 188 88881393 188 188 

 توسعه و تجهيز سراي محله، شریف 188118444
منطقه 

44 
8774413 3 8474444 99 7974731 91 188 

 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 188148144
منطقه 

44 
4388888 5 4388888 188 4199938 188 188 

 مي غيرریلي، سطح منطقههاي حمل و نقل عمواحداث ایستگاه 484858144
منطقه 

44 
1345353 5 4581353 31 4581353 31 31 

484858444 
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل پياده احداث ایستگاه

 همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه

منطقه 

44 
8 8 8 8 8 8 8 

 نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح منطقه 484188144
ه منطق

44 
4879988 3 1891143 44 1891143 44 44 

484188444 
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، پل پياده همسطح 

 ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه

منطقه 

44 
918888 4 918888 188 918888 188 188 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 481888144
منطقه 

44 
18844848 7 18844841 188 9374848 94 188 

 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 481188144
منطقه 

44 
398888 4 93888 14 93888 14 14 

481148144 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل، سطح 

 منطقه

منطقه 

44 
18435885 4 18179718 99 18455417 188 99 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931ی سال آمار پروژه های عمران

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

481148444 
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني 

 قهمعابر، نرده ایمني معابر، سطح منط
 188 188 488888 188 488888 1 488888 44منطقه 

481118144 
هاي راهنمایي و رانندگي، نصب چراغ

 سطح منطقه
 188 188 1888888 188 1888888 1 1888888 44منطقه 

481178144 
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، 

 سطح منطقه
 91 98 18418595 91 18193559 18 18818151 44منطقه 

483818144 
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
 98 188 4979488 98 4989488 4 4979488 44منطقه 

488438144 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 و مرور سطح منطقه
 94 188 1488181388 188 1488181388 18 1488181388 44منطقه 

488438544 
و امالک جهت کاربري عبور  تملک اراضي

 و مرور، بزرگراه شهيد خرازي
 188 188 175888888 188 175888888 13 175888888 44منطقه 

488438144 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور 

 و مرور، بزرگراه آزادگان
 188 188 118414888 188 118414888 47 118414888 44منطقه 

488438344 

الک جهت کاربري عبور تملک اراضي و ام

و مرور، تملک ساختمان جهت استقرار 

 پليس راهور

 188 188 33814188 188 33814188 1 34888888 44منطقه 

489118144 
طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح 

 منطقه
 77 77 1585777 77 1585777 5 1491118 44منطقه 

489488144 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، دیوار 

 حائل معابر سطح منطقه
 95 95 44885514 95 44885514 18 48888474 44منطقه 

489488444 

احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، معابر 

شهرک دانشگاه شریف و تکميل معابر 

 9محله 

 89 188 17599188 89 14539888 11 17599188 44منطقه 

489488544 
 احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، معابر

 3تعاوني شهرک قائم و تکميل معابر محله 
 99 188 19588888 188 19588888 18 19588888 44منطقه 

489488344 

احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، 

متري ارغوان و تکميل معابر  13خيابان 

 5تا  1محالت 

 188 188 3888888 188 3888888 1 3888888 44منطقه 

489488444 

ابر غيربزرگراهي، معابر احداث و توسعه مع

فرعي آزادشهرـ چيتگر و تکميل معابر 

 8محله 

 94 98 19715311 97 19193714 11 48187884 44منطقه 

489488744 

احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، 

کوهک و علوم فنون و تکميل معابر محله 

1 

 188 93 14417345 118 19547144 18 13888888 44منطقه 

489488944 
حداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، ا

 تعاوني مسکن وردآورد
 188 188 7488888 188 7488888 4 7488888 44منطقه 

489481844 

احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، 

هکتاري و تکميل  118تعاوني مسکن 

 7و  4معابر محالت 

 188 188 19311451 188 19311451 8 19311451 44منطقه 

489481144 
اث و توسعه معابر احد

 غيربزرگراهي، معابر ناحيه یک
 99 99 18891513 99 18891514 7 18474513 44منطقه 

489458144 
ها، مرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح منطقه
 99 99 58144134 99 58144134 1 58444134 44منطقه 

489438144 
گيري و روکش اساسي، لکه

 مرمت نوار حفاري، سطح منطقه
 94 94 115359389 94 111593818 15 119888888 44منطقه 

489448144 
نصب و ترميم سنگدال و 

 جداول، سطح منطقه
 41 93 51584414 41 45178535 14 54199948 44منطقه 

415848144 

بهسازي معابر جهت تردد 

معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه

 93 74 5833831 93 5883831 3 1843831 44منطقه 

411818144 
روها، احداث و تجهيز پياده

 سطح منطقه
 94 95 45534744 94 41841951 13 43888888 44منطقه 

411818444 

روها، احداث و تجهيز پياده

سازي اطراف دریاچه راهپياده

 چيتگر

 188 99 533883588 111 189518478 71 548888888 44منطقه 
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 (الی)مبالغ به هزار ر تهران یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 سازمانی واحد پروژه عنوان کدپروژه
 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 8 8 8 8 8 8 8 44منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 411848144

 89 53 4891888 89 3547848 1 4888888 44منطقه  روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقهاحداث  411858144

411818144 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، 

 سطح منطقه
 97 78 1743197 97 4481318 5 4448874 44منطقه 

 188 75 7831581 188 18745981 4 18745985 44منطقه  چرخهاحداث و تجهيز معابر ویژه دو 413818144

 188 99 988848 188 995881 5 995885 44منطقه  نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 413848144

 188 188 1997919 188 1997919 5 1997919 44منطقه  5احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان رشد )همت( فاز  581848144

 188 38 933187 188 1433187 1 1433187 44منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شهروند )آزادگان( 581848444

 188 99 134314943 183 144118977 54 138545114 44منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسيل کن 581848544

 188 99 79181854 185 81798384 47 79798388 44منطقه  ستاني البرزاحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، کوه 581848344

 188 98 5918889 188 1818889 4 1818889 44منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شریف 581848444

 188 188 1144837 188 1144838 1 1144837 44منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، ایثار 581848844

 94 188 144341117 94 134841118 44 144341117 44منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 581858144

 98 93 51118718 98 54144788 7 54991343 44منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، رسالت آزادگان 581858444

581858544 
متري شهرداري  13 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،

 فاز شرقي
 188 188 1998418 188 1998419 1 1998418 44منطقه 

581858144 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، همت کاج گلها 

 ارغوان
 188 188 7731434 188 7731435 4 7731434 44منطقه 

581858344 
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، احداث و توسعه 

 عابر شهري فضاي سبز بدنه همت آزادگانفضاي سبز م
 188 99 41945415 99 41949448 9 44834874 44منطقه 

 188 188 8788851 188 8788851 3 8788851 44منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، اتوبان شهيد خرازي 581858444

 188 188 98599181 88 84599181 11 98599181 44ه منطق احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، پارک چيتگر 581858844

 98 94 59415818 94 57595394 44 18783188 44منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818144

581818444 
ها و فضاي سبز، تأمين بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه درخت و درختچه و گل و گياه، سطح
 95 188 8551818 95 7711818 5 8551818 44منطقه 

581818544 
بازپيرایي ، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز ، پهنه 

 ساحلي و دریاچه شهداي خليج فارس
 188 188 71945755 188 71945755 4 73888888 44منطقه 

 95 95 9148114 95 9148117 5 9834888 44منطقه  طقهتوسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، سطح من 581838144

 98 93 83378181 98 88534988 18 98147913 44منطقه  هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه 581878144

 188 95 4431888 188 4817431 4 4817438 44منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 584818144

584818144 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان المپيک، بلوار 

 پژوهش، اميرکبير و عليزاده
 88 91 14881851 91 14491884 14 18888888 44منطقه 

 188 188 3149375 188 3149375 7 3149375 44منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ورودي استادیوم آزادي 584818444

 98 98 4144837 98 4144837 1 4144837 44منطقه  ورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقهن 584848144

 85 98 4184189 85 3944194 5 7144194 44منطقه  توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند 581848144

 188 188 4113417 188 4113417 1 4113417 44منطقه  هاي سطحي و زیرزميني، سطح منطقهکنترل و پایش آب 587848144

587858144 

آوري آبهاي هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

ها، سطحي، مطالعه و طراحي نهرها و اتصال آنها به سرشاخه

 سطح منطقه

 188 188 8798814 188 8798817 9 8798814 44منطقه 

587858444 

آوري آبهاي عهاي اصلي هدایت و جماحداث و بهسازي شبکه

سطحي، باالدست بزرگراه شهيد خرازي به مسيل کن و 

 وردآورد

 188 188 48888888 188 19999999 3 48888888 44منطقه 

 188 91 4858973 188 5843313 7 5843311 44منطقه  الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 587838144

 188 188 5445188 188 5445189 4 5445188 44نطقه م الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 587848144

587888144 
هاي فلزي روي نهرها، نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 سطح منطقه
 188 188 3481888 188 3481888 1 3481888 44منطقه 

 188 188 513888888 188 513888888 7 513888888 44منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 588818144

588848144 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات 

 شهري، تملک دریاچه چيتگر
 188 188 117131948 188 117131919 14 117131948 44منطقه 

518818144 
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
 93 94 1983144 93 1971138 4 4849781 44منطقه 

 48 48 158749 48 158749 1 388888 44منطقه  ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره بار ، سطح منطقه 518848144
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

518888144 
هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ها و سرویسنگهداري آبخوري

 منطقه

منطقه 

44 
787438 4 787438 188 787438 188 188 

184858144 
احداث سوله هاي مدیریت بحران،سوله هاي مقاوم در برابر زلزله 

 نواحي چهارگانه

منطقه 

44 
13738888 1 15943758 89 15894898 85 89 

185118144 
هاي رسوبگيري، ها و حوضچهالیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 سطح منطقه

منطقه 

44 
1451778 1 1451774 188 1451778 188 188 

481118144 
تهيه و نصب نجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي)برق 

 اضطراري(،سطح منطقه

منطقه 

44 
4888888 5 4588883 58 4588885 58 58 

 هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسي ساختمان 484858144
منطقه 

44 
43583538 19 43197135 188 41174518 97 99 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي،مسجد برج ميالد 187848445

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 8 8 8 8 8 8 

187188145 
ندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و تاریخي، احداث و ساماندهي ساما

 ها و رواق حرم مطهر امام خميني)ره(ساختمان

معاونت 

فني و 

 عمراني

154541144 1 151199457 99 151199457 99 88 

485848145 
احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي شهيد آژیده 

 )خيابان جمالزاده(

معاونت 

فني و 

 رانيعم

54884918 1 41838181 48 41838181 48 8 

485848445 
فروردین  14احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي 

 فروردین( 14)خيابان 

معاونت 

فني و 

 عمراني

38477931 1 38113598 99 38113598 99 98 

485848545 
احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي وليعصر )خيابان 

 آذربایجان(

معاونت 

فني و 

 عمراني

57191858 1 57899979 99 57899979 99 89 

 احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي نيایش 485848345

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 8 8 8 8 8 8 

489488145 
برج  181احداث وتوسعه معابر غيربزرگراهي ، بهسازي دسترسي 

 ميالد

معاونت 

فني و 

 عمراني

18881739 1 18488344 99 18488344 99 8 

489448145 
هاي سطح شهر ها، طراحي بزرگراهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 تهران

معاونت 

فني و 

 عمراني

19875813 1 19875811 188 19875811 188 74 

489448445 
ها، تونل نيایش و دو طبقه شدن احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 بزرگراه صدر

معاونت 

فني و 

 عمراني

3958831953 1 3415817773 88 3947111749 188 188 

489448145 
ها، احداث و بازسازي بزرگراه شهيد احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 بابایي و تقاطع تلو

معاونت 

فني و 

 عمراني

143918743 1 143539874 188 143539874 188 188 

489448745 
ها، احداث بزرگراه امام علي)ع( از بزرگراهاحداث، توسعه و بهسازي 

 هاي مربوطهآباد و تقاطعبزرگراه رسالت تا بزرگراه صالح

معاونت 

فني و 

 عمراني

14414141889 1 4815818418 19 14414141889 188 94 

489448945 
ها، احداث بزرگراه یادگار امام)ره( از احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطهشهيد دستغيب و تقاطعخيابان آزادي تا 

معاونت 

فني و 

 عمراني

587488415 1 587488414 188 587488414 188 188 

489441145 
ها، احداث بزرگراه آزادگان، از فتح احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 به سمت جنوب

معاونت 

فني و 

 عمراني

447884184 1 447884181 188 447884181 188 97 

489441545 
ها، احداث تقاطع بزرگراه امام احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 آبادرضا)ع( و بزرگراه دولت

معاونت 

فني و 

 عمراني

184841859 1 184841858 188 184841858 188 48 

489441145 
ها، احداث بزرگراه شهيد باکري و احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطهتقاطع

معاونت 

فني و 

 يعمران

151844848 1 151844819 188 151844819 188 87 

 ها، احداث بزرگراه شهيد شوشترياحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 489441445

معاونت 

فني و 

 عمراني

5411335 1 5188448 99 5188448 99 8 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 هپروژ عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

489441945 
آباد ها، احداث بزرگراه دولتاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطهو تقاطع

معاونت فني و 

 عمراني
484889743 1 484144831 188 484144831 188 47 

489444845 
ها، احداث بزرگراه وردآورد احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطه)دوگاز( و تقاطع

معاونت فني و 

 عمراني
584541155 1 584541154 188 584541154 188 11 

489444145 
ها، احداث بزرگراه شهيد احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطههيد بابایي و تقاطعباقري از استقالل تا اتوبان ش

معاونت فني و 

 عمراني
41114434 1 48779974 99 48779974 99 188 

489444445 
ها، احداث بزرگراه شهيد احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 خرازي )ادامه همت از سولقان به سمت غرب(

معاونت فني و 

 عمراني
411934473 1 411934471 188 411934471 188 5 

489444545 

ها، احداث بزرگراه حکيم احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

حد فاصل آزادگان تا انتهاي منطقه غرب وتقاطع هاي 

 مربوطه

معاونت فني و 

 عمراني
1434514538 1 989711934 79 1434514538 188 79 

489444445 

ها، اتصال بزرگراه یادگار احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

هاي فتح و نهم دي )بزرگراه شهيد ه ميدانامام)ره( ب

 هاي مربوطهمصطفي خميني( و تقاطع

معاونت فني و 

 عمراني
8 8 8 8 8 8 8 

489444845 
احداث ، توسعه وبهسازي بزرگراه ها ، احداث رمپ راستکرد 

 اتصال بزرگراه نيایش به بزرگراه شهيد چمران

معاونت فني و 

 عمراني
8 8 8 8 8 8 8 

489458145 
هاي ها، تعمير و نگهداري پلمرمت و نگهداري بزرگراه

 رو، سطح شهر تهرانسواره

معاونت فني و 

 عمراني
75138345 1 74831171 188 74831171 188 43 

489458445 
ها , تعمير و نگهداري آسفالت و مرمت و نگهداري بزرگراه

 ابنيه بزرگراه هاي سطح شهر تهران و حوادث اضطراري

و  معاونت فني

 عمراني
815951149 1 815951148 188 815951148 188 43 

489458545 
رو هاي سوارهسازي پلها، مقاوممرمت و نگهداري بزرگراه

 سطح شهر تهران

معاونت فني و 

 عمراني
11738155 1 11738154 188 11738154 188 43 

489418145 
هاي احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، طراحي پل

 طح شهر تهرانرو سسواره

معاونت فني و 

 عمراني
14318113 1 14318111 188 14318111 188 84 

489418445 

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث کمربندي 

آهن، فدائيان شهرري )جوانمرد قصاب، مترو، رجائي، راه

 بابویه، غيوري(اسالم، ابن

معاونت فني و 

 عمراني
18348 1 18114 99 18114 99 8 

489418845 
هاي احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع

 شهيد محالتي

معاونت فني و 

 عمراني
188884158 1 188474711 188 188474711 188 188 

489411445 
هاي احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل

 کاروانسرا سنگي

معاونت فني و 

 عمراني
749983817 1 749983813 188 749983813 188 44 

489411445 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع شيخ 

 ـ خيابان محمدعلي جناحا... نوريفضل

معاونت فني و 

 عمراني
454977118 1 454977189 188 454977189 188 188 

489411945 
، بازسازي و احداث احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح

 تقاطع کوهک

معاونت فني و 

 عمراني
8 1 8 8 8 8 8 

489414845 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع نمایشگاه 

 شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر امام)ره(

معاونت فني و 

 عمراني
54915458 1 54953734 188 54953734 188 8 

489414445 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل تقاطع 

 ـ شهيد رجایيبعثت

ني و معاونت ف

 عمراني
13138 1 11988 99 11988 99 8 

489414545 
هاي تقاطع احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل

 چشمه و اميرکبير با بزرگراه آزادگان

معاونت فني و 

 عمراني
55434131 1 55494444 99 55494444 99 89 

489414145 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 دریاچه چيتگر

ونت فني و معا

 عمراني
811311111 1 811311118 188 811311118 188 188 

489414445 
ها و احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، پل

 زیرگذرهاي کهریزک و جاده قدیم قم

معاونت فني و 

 عمراني
151851491 1 158184494 99 158184494 99 8 

489414845 

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

ـ کرج و یران خودرو با اتوبان تهرانتقاطع ا

 آزادشهر

معاونت فني و 

 عمراني
8 8 8 8 8 8 8 

489415145 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تونل 

 اميرکبير

معاونت فني و 

 عمراني
993135487 1 993135484 188 993135484 188 8 

489415145 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 راه باقرشهرهمسطح سهتقاطع غير

معاونت فني و 

 عمراني
59851455 1 58413541 99 58413541 99 17 
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 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 یریال

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

489415345 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل تقاطع بزرگراه 

 فتح با مسيل کن

معاونت 

فني و 

 عمراني

78445489 1 49173387 99 49173387 99 99 

489415445 
هاي احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، مطالعه و طراحي تونل

 شهري

معاونت 

فني و 

 عمراني

17447818 1 17447889 188 17447889 188 84 

489411445 
احداث و توسعه تقاطع غير همسطح،پل سواره رو تقاطع استاد 

 شهيد اکبري-معين

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 8 8 8 8 8 8 

414858145 
احداث ساختمانهاي پليس راهور،احداث ساختمان راهنمایي و 

 رانندگي تهران بزرگ

معاونت 

فني و 

 عمراني

13888445 1 11811485 99 11811485 99 95 

587848445 

هاي سطحي و زیرزميني، احداث شبکه پایش کنترل و پایش آب

و مانيتورینگ بر اساس طرح جامع مدیریت آبهاي سطحي شهر 

 تهران

معاونت 

فني و 

 عمراني

114335 1 114334 188 114334 188 8 

587855845 

آوري آبهاي معهاي اصلي هدایت و جاحداث و بهسازي شبکه

هاي سطحي، مدیریت راهبردي و نظارت عاليه بر اجراي پروژه

 گانه44مناطق 

معاونت 

فني و 

 عمراني

3414897 1 1814894 19 1814894 19 3 

587855945 
آوري آبهاي هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 بيني نشدههاي اضطراري و پيشسطحي، مطالعه و اجراي پروژه

ونت معا

فني و 

 عمراني

8 1 8 8 8 8 8 

587851845 
احداث و بهسازي شبکه اصلي هدایت و جمع آوري آبهاي 

 هاي آنسطحي حوزه آبریز سرخه حصار و سرشاخه

معاونت 

فني و 

 عمراني

511197453 1 515317817 91 515317817 91 8 

587851145 
احداث و بهسازي شبکه اصلي هدایت و جمع اوري ابهاي سطحي 

 حوزه ابریز مرکزي و سرشاخه هاي آن

معاونت 

فني و 

 عمراني

5191851 1 5191855 188 5191855 188 8 

587851445 
احداث و بهسازي شبکه اصلي هدایت و جمع اوري آبهاي سطحي 

 حوزه ابریز مسيل کن و سرشاخه هاي ان

معاونت 

فني و 

 عمراني

17495497 1 17495494 188 17495494 188 8 

587851545 
احداث و بهسازي شبکه اصلي هدایت و جمع اوري آبهاي سطحي 

 حوزه آبریز مسيل ورد اورد و سرشاخه هاي ان

معاونت 

فني و 

 عمراني

1598433 1 1598431 188 1598431 188 8 

587148145 
احداث و بهسازي ابگيرها و شفت ها و سازه هاي اتصال شبکه 

 اصلي هدایت و جمع اوري ابهاي سطحي

 معاونت

فني و 

 عمراني

173484 1 173481 188 173481 188 8 

587148445 

هاي جانبي شبکه اصلي احداث و بهسازي تاسيسات و سازه

آوري آبهاي سطحي، احداث آشغالگيرها بر اساس هدایت و جمع

 طرح جامع مدیریت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 1 8 8 8 8 8 

 44مشترک تأسيسات شهري، سطح منطقه ایجاد کانال  518838145

معاونت 

فني و 

 عمراني

119855418 1 117877893 99 117877893 99 8 

184858145 
هاي پشتيباني مدیریت بحران، سوله مدیریت بحران احداث پایگاه

 بيمارستان امام خميني)ره(

معاونت 

فني و 

 عمراني

11478441 1 14751439 89 14751439 89 89 

185118145 

هاي رسوبگير و مخازن ها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

ها و عملياتي کردن کننده سيالب، بررسي و طراحي مسيلتعدیل

 هاي سطحي شهر تهرانطرح جامع مدیریت آب

معاونت 

فني و 

 عمراني

53874495 1 51874494 89 51874494 89 17 

185111545 

مخازن  هاي رسوبگير وها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

کننده سيالب بر کننده سيالب، احداث مخازن تعدیلتعدیل

 اساس طرح جامع مدیریت جامع آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 8 8 8 8 8 8 

185158145 
اي هاي بهسازي لرزهها و ابنيه فني، تهيه طرحسازي پلمقاوم

 هاپل

معاونت 

فني و 

 عمراني

11757913 1 11757911 188 11757911 188 75 

185158445 
اي هاي بهسازي لرزهها و ابنيه فني، تهيه طرحمقاوم سازي پل

 ابنيه

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 8 8 8 8 8 8 
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 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت
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 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

387848445 
ها و فضاهاي شهري شاخص در احداث و توسعه مجموعه

 مقياس جهاني، تکميل و رفع نقایص مرکز ارتباطات برج ميالد

معاونت 

فني و 

 عمراني

18539443 1 18539443 188 18539443 188 43 

413818145 
سي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و طراحي برر

 ساختمانها و ابنيه

معاونت 

فني و 

 عمراني

1514581 1 4754585 45 4754585 45 18 

413818445 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه بهبود اجرائي 

 هاي عمرانيهاي کيفي و آزمایشات پروژهو کنترل

معاونت 

فني و 

 عمراني

17777178 1 49777148 44 49777148 44 41 

413818545 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعات 

 هاي خاصمحيطي، اقتصادي و اجتماعي طرحزیست

معاونت 

فني و 

 عمراني

454748 1 454748 188 454748 188 95 

413818145 

هاي نظارت عاليه و کنترلهاي کيفي و خدمات جنبي پروژه

اي )خدمات مرکز راني مناطق، شرکتها و سازمانهاي منطقهعم

 مطالعات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح(

معاونت 

فني و 

 عمراني

13114849 1 13114847 188 13114847 188 188 

413818445 
ها بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، تدوین دستورالعمل

 و ضوابط نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

عاونت م

فني و 

 عمراني

58117833 1 58117833 188 58117833 188 188 

413818745 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعات مهندسي 

 ارزش

معاونت 

فني و 

 عمراني

4194954 1 4194953 188 4194953 188 188 

581848457 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، زیرساختهاي بوستانهاي 

 آبادعباس

معاونت 

 شهرسازي
48888888 3 53941143 48 48888888 188 44 

581848157 
ـ شرکت احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان توشه

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
48888888 8 8 NULL 48888888 188 8 

581848357 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دیدارـ شرکت 

 آبادباسنوسازي ع

معاونت 

 شهرسازي
118888888 8 8 NULL 118888888 188 8 

581848457 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان نوروز )مجموعه 

 آباداکو(ـ شرکت نوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
53888888 8 8 NULL 53888888 188 8 

581848757 
شرکت احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان جستجوـ 

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
7888888 8 8 NULL 7888888 188 8 

581848857 
ـ احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان منظومه شمسي

 آبادشرکت نوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
89488888 1 89488888 188 89488888 188 84 

581848957 
ـ هاي ابریشمتان پلاحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوس

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
18888888 1 18888888 188 18888888 188 188 

581841557 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان کاروانسراـ شرکت 

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
7888888 8 8 NULL 7888888 188 8 

581841157 
تفرجگاه، بوستان فردوسي )باغ احداث و توسعه بوستان و 

 آبادهنر(ـ شرکت نوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
114888888 1 18174711 9 114888888 188 48 

581841357 
ـ احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پل طبيعت )پل مدرس(

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
414888888 1 455315148 97 414888888 188 17 

581818157 
ها و فضاي سبز، نگهداري بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 آبادمجموعه بوستانهاـ شرکت نوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي
33888888 3 47437857 38 33888888 188 15 

381811157 
تهيه، تکميل و بازنگري طرح تفصيلي، هدایت و راهبري 

 هاي تفصيلي در مناطقطرح

معاونت 

 شهرسازي
54888888 3 13514117 18 13153433 17 17 

381848157 

هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، تهيه و تهيه طرح

هاي سطح شهر هاي اجرایي معابر و تقاطعسازي طرحیکپارچه

 تهران

معاونت 

 شهرسازي
18888888 4 4158444 41 1884971 19 11 

381848457 
شهر  هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، سطحتهيه طرح

 تهران

معاونت 

 شهرسازي
44888888 18 43919515 59 47341954 14 53 

381848557 
هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، بوستان تهيه طرح

 والیت

معاونت 

 شهرسازي
18888888 8 8 NULL 1347584 13 8 

381848457 
هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، تهيه و تهيه طرح

 هاي مناطقرایي معابر و تقاطعهاي اجسازي طرحیکپارچه

معاونت 

 شهرسازي
8 8 8 8 8 8 8 
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381848757 
هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، تهيه تهيه طرح

 طرحهاي ایجاد محرک توسعه در بافتهاي فرسوده

معاونت 

 شهرسازي
18888888 8 8 NULL 3989558 39 8 

381158157 
ساماندهي نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت ساخت و 

 ساز شهري

معاونت 

 شهرسازي
4888888 4 1111711 41 1919457 84 44 

381158457 
ساماندهي نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت طراحي 

 شهري و معماري در تهران

معاونت 

 شهرسازي
5888888 8 8 NULL 595185 15 8 

381158557 
ساماندهي نما و سيماي شهري، اصول و معيارهاي 

 طراحي شهري

معاونت 

 شهرسازي
4888888 4 8 8 8 8 8 

381158157 
يماي شهري، نظارت بر طراحي و ساماندهي نما و س

 ساماندهي شهر

معاونت 

 شهرسازي
18888888 1 1387738 11 4193887 48 14 

385818157 
هاي عمراني حریم، عمليات عمراني واقع در اجراي طرح

 حریم شهر تهران

معاونت 

 شهرسازي
18388888 8 8 NULL 8 8 8 

385848157 

ژه هاي ساماندهي موضعي و موضوعي ویتهيه طرح

حریم، تعيين و تدقيق و عالمتگذاري خط حریم شهر 

 تهران

معاونت 

 شهرسازي
5159148 1 4334888 71 5159148 188 43 

385848457 

هاي ساماندهي موضعي و موضوعي ویژه تهيه طرح

هاي هادي حریم، تدقيق و اجراي مرز محدوده طرح

 مصوب روستاهاي واقع در حریم شهر تهران

معاونت 

 شهرسازي
1881413 1 1819735 97 1881413 188 58 

381818157 

کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده 

شهر تهران، کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت 

 فرسوده شهر تهران

معاونت 

 شهرسازي
1488888888 8 8 NULL 1488888888 188 8 

381848157 

هاي واجد ارزش ساماندهي و مرمت بافت

هاي طبيعي، محورها و تاریخي، پهنهـفرهنگي

هاي و محالت تاریخي شهر تهران، شناسائي محوطه

 اماکن ارزشمند تاریخي

معاونت 

 شهرسازي
3184814 4 5831441 73 3184814 188 48 

384848157 

هاي گري و ترویج فرهنگ نوسازي بافتتسهيل

گري و ترویج فرهنگ نوسازي فرسوده، تسهيل

 هاي فرسودهه، احيا و نوسازي بافتهاي فرسودبافت

معاونت 

 شهرسازي
138888888 31 81845831 33 138888888 188 1 

481858578 

ها و محصوالت مدیریت شهري، استانداردسازي فعاليت

سازي نظام استانداردسازي در مدیریت طراحي و پياده

 شهري

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

1888888 1 1888888 188 453888 41 74 

481858178 

ها و محصوالت مدیریت شهري، استانداردسازي فعاليت

هاي استانداردسازي و ساماندهي عناصر اطالعاتي پروژه

 شهرداري تهران

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

1888888 8 8 NULL 888888 89 8 

481818178 

قا و بهبود نظام تهيه برنامه و بودجه ساالنه، ارت

سازي نظام مدیریتي، طراحي و تدوین و پياده

 ریزيبودجه

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

1388888 8 8 NULL 8 8 8 

481838178 
کنترل و نظارت بر اجراي بودجه، مستندسازي 

 کرداعتبارات مصوب و اصالحي بودجه و روند هزینه

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

4888888 1 488888 18 8 8 8 

484838178 
تکریم ارباب رجوع، ارزیابي عملکرد و نظارت بر اجراي 

 طرح تکریم در واحدهاي تابعه

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

948888 8 8 NULL 53889 1 8 

484838478 
تکریم ارباب رجوع، اجراي طرح سنجش رضایت 

 از اجراي طرح تکریم شهروندان

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

5888888 8 8 NULL 8 8 8 

484838578 
تکریم ارباب رجوع، تدوین برنامه جامع فرهنگي تکریم 

 ارباب رجوع

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

4388888 8 8 NULL 848888 55 8 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       155

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 مصوب بودجه سازمانی واحد پروژه عنوان کدپروژه
 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

484848178 
هاي مدیریتي، تهيه و تدوین نظام جامع مدیریت بهبود نظام

 منابع انساني

نامه معاونت بر

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

1888888 8 8 NULL 8 8 8 

 هاي مدیریتي، تدوین برنامه جامع تحول اداريبهبود نظام 484848378

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

1888888 8 8 NULL 8 8 8 

 VOIPایجاد و توسعه تلفن  481838178

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 رشوراشهري و امو

48888888 3 7814431 59 11514444 37 58 

 سيم شهرداري تهرانایجاد و توسعه شبکه بي 481838478

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

78888888 4 8 8 8 8 8 

 تامين تجهيزات دیتا سنتر 481898178

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

15888888 9 18118787 41 11745187 51 19 

 (Lan -Wanتوسعه شبکه دیتا ) 481188178

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

81888888 19 57478144 17 11851351 31 11 

 (WIFIشبکه شهروندي ) 481188478

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

18888888 4 1135579 13 987771 9 18 

 اي )برق اضطراري(ين تجهيزات رایانهتام 481118178

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

89135488 3 53999918 18 45774441 47 49 

484848178 
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 مرکز آموزش شهرداري تهران

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

8 8 8 8 8 8 8 

413818178 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، جامعه 

 ایمن شهر تهران

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

13448888 8 8 NULL 8 8 8 

418818178 
پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، تدوین 

 هاي توسعه شهريشاخص

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

313747 1 488888 114 157888 83 188 

418818478 
پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، مستندسازي 

 تجربيات برتر شهرداري تهران

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

873451 1 1388888 171 873451 188 188 

418818578 
پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، تدوین 

 الگوي مدیریت دانش در شهرداري

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

397343 8 8 NULL 397343 188 8 

418818478 
پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، تدوین نظام 

 هاسنجي پروژهارزیابي فني و اقتصادي و امکان

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

443888 8 8 NULL 443888 188 8 

418848178 

هاي ها و فعاليتترل و نظارت بر برنامهکن

شهرداري، طراحي و اجراي نظام نظارت و پایش 

 ايعملکرد دوره

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

1883713 1 4888888 181 983713 91 188 

418848478 

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

ت )اچ شهرداري، طرح جامع بهداشت محيط زیس

 اس اي(

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

3888888 1 3888888 188 1311888 98 43 

418848578 

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

هاي ارزیابي عملکرد شهرداري، تدوین شاخص

 هاي تابعه شهرداري تهرانها و شرکتسازمان

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 مورشوراشهري و ا

144388 1 1438888 1848 144388 188 188 

418848178 

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

وري در هاي بهرهگيري شاخصشهرداري، اندازه

 شهرداري تهران

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

8 1 1888888 8 8 8 8 
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 (الیهران )مبالغ به هزار رت یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 سازمانی واحد پروژه عنوان کدپروژه
 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

418848378 

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

هاي تاثيرگذار و با اهميت شهرداري، کنترل پروژه

 ي شهرداري تهرانباال

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

4788888 4 5888888 111 4449744 99 188 

418848478 

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

شهرداري، توسعه سامانه کنترل پروژه بر اساس 

 PMBOKمعماري 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

1888888 1 4888888 111 1381343 85 91 

418848778 
هاي، طراحي و ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

 تدوین سيستم نظارت مدیریت پروژه

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

8 8 8 8 8 8 8 

448818178 

افزاري شهرداري، هاي نرمارائه خدمات و سرویس

تدوین محتواي هاي مجازي و تهيه سامانه آموزش

 آموزش

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

8 8 8 8 8 8 8 

448818578 
افزارهاي معاونتهاي ستادي و توليد و توسعه نرم

 مناطق

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

49193411 58 48815575 98 48888735 98 88 

448818378 
و تامين اینترنت و افزاري هاي نرمتهيه ليسانس

 امنيت شبکه

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

44888888 13 19457443 87 48113519 91 71 

 توسعه پورتال شهرداري 448818778

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

3888888 18 1945451 98 5397494 74 71 

 طالعات مکانيهاي اایجاد و توسعه سرویس 448848178

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

19888888 9 11494441 39 11141483 39 31 

448848478 
هاي ها، اطلسها و دادهتهيه و بروزرساني نقشه

 مکاني

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

48888888 48 54137414 41 58349118 41 81 

448858378 
هاي ارجاعي کميسيون ت جهت پروندهارائه خدما

 ماده صد

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

18888888 5 4999559 58 4481888 44 18 

 هاآرشيو الکترونيکي و اسکن پرونده 448851478

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

11974888 7 18181114 49 11473951 73 41 

 تقاء سطح دانش )آي تي(ار 448818178

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

9888888 4 8898138 98 7573714 84 44 

 توسعه و تجهيز رصدخانه شهري تهران 448818478

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

18888888 15 9541174 95 3114439 31 88 

 اي آماريهتوسعه و نگهداري سرویس 448818578

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

8888888 3 1849487 33 3471517 48 31 

 بهبود و پایش فرآیندهاي مرتبط با اي سي تي 441848478

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

48888888 48 11731414 71 11914177 73 41 

441858178 
پرداخت هاي شهروندي و توسعه سرویس

 الکترونيکي

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

18888888 9 4855871 48 3855577 38 13 

 توسعه پورتال اینترنتي و موبایل شهر تهران 441858478

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

 شهري و امورشورا

3888888 14 3111159 185 5998948 88 77 

187848474 

ه مساجد و اماکن مذهبي، کمک به ساخت و توسع

کمک به تکميل احداث مسجد ميدان مرکزي 

 بارميوه و تره

معاونت خدمات 

 شهري
9877493 1 9547191 185 9877493 188 188 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و تاریخي، مرمت جماران 187188174

معاونت 

خدمات 

 شهري

18358411 5 18448851 448 18358411 188 188 

187188474 

مت و ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و تاریخي، کمک به مر

بازسازي اماکن ارزشمند تاریخي )زورخانه نيرو یزدان، هنر، خانه ارباب 

 هرمز(

معاونت 

خدمات 

 شهري

3888888 4 11855189 457 3888888 188 188 

484848174 

هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه

ي )سي ان هاي عرضه گاز طبيعراهبري و نگهداري و مدیریت جایگاه

 جي(

معاونت 

خدمات 

 شهري

114988419 54 74897384 19 114988419 88 14 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل شهيد هاشمي 489418474

معاونت 

خدمات 

 شهري

171888888 4 73888888 11 171888888 188 8 

581844774 
ده باقر هکتاري )محدو 55احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 شهر(

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 8 8 8 8 8 8 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دانش و طبيعت 581844874

معاونت 

خدمات 

 شهري

1484588 1 1888888 114 1484588 188 8 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ایرانيان 581844974

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 1 741119 8 8 8 1 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان مينياتوري 581845174

معاونت 

خدمات 

 شهري

53888888 14 58337788 87 58888888 84 188 

 شناسي )باغ بهشت(احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ گياه 581845474

معاونت 

خدمات 

 شهري

14117838 5 51117838 81 55117838 79 89 

581845474 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دوستدار کودک )منطقه 

18) 

معاونت 

خدمات 

 شهري

9845543 5 11495988 149 9845543 188 98 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ملک 581845774

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 5 9334845 94 9487441 97 18 

 ان و تفرجگاه، باغ گلاحداث و توسعه بوست 581845874

معاونت 

خدمات 

 شهري

17474415 5 15598498 78 14474415 71 188 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان بانوان لویزان 581845974

معاونت 

خدمات 

 شهري

581451 1 5814587 1888 581458 188 8 

581858174 
و بدنه احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي سبز عمودي 

 اماکن شهرداري

معاونت 

خدمات 

 شهري

757151 1 791998 188 757151 188 94 

 گانه 44احداث و توسعه فضاي سبز مشترک بين مناطق  581858474

معاونت 

خدمات 

 شهري

78889849 18 85858489 187 48888888 77 89 

 هاهاحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي سبز حاشيه بزرگرا 581858574

معاونت 

خدمات 

 شهري

98888888 17 84884438 91 88888888 89 83 

581818474 
ها و فضاي سبز، تامين درخت، بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 درختچه، گل و گياه فضاي سبز سطح شهر تهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

185318338 14 98378518 87 185318338 188 73 

581818774 
ها و فضاي سبز، ساماندهي و رميم و تجهيز بوستانبازپيرایي، ت

 هاي سطح شهر تهراندار نمودن درختان خيابانشناسنامه

معاونت 

خدمات 

 شهري

5831454 8 7851413 485 5831454 188 188 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 159                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 دجهبو

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

 ها و فضاي سبز، نگهداري بوستان گفتگوبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 581818874

معاونت 

خدمات 

 شهري

11579111 5 14438489 115 11579111 188 188 

581818974 
ها و فضاي سبز، نگهداري و تکميل فضاي رميم و تجهيز بوستانبازپيرایي، ت

 سبز برج ميالد

معاونت 

خدمات 

 شهري

41579814 5 41984848 184 41579814 188 188 

581811874 
ها و فضاي سبز، مدیریت پارکها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 ها(سبز شهر تهران )سازمان پارک

معاونت 

خدمات 

 شهري

55888888 1 55888888 188 55888888 188 188 

581838174 
توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، کمربند فضاي سبز پيرامون 

 (94هکتار در سال  4888شهر تهران )

معاونت 

خدمات 

 شهري

148888888 44 188874118 114 148888888 74 188 

581838474 
هکتاري  148کاري مون شهر، جنگلتوسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرا

 )سازمان بهشت زهرا)س((

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 8 8 NULL 18888888 188 8 

 نگهداري فضاهاي سبز، نگهداري فضاي سبز صحن مطهرحضرت امام)ره( 581848474

معاونت 

خدمات 

 شهري

44888888 4 48445141 78 44888888 188 78 

 سبز، خيابانهاي اطراف پاستور و آذربایجاننگهداري فضاهاي  581848574

معاونت 

خدمات 

 شهري

8888888 1 8888888 188 8888888 188 188 

 (11نگهداري فضاهاي سبز، مجتمع حضرت امام خميني)ره( )تپه  581848174

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 4 11983145 148 9914831 99 188 

 امام خميني)ره(نگهداري فضاهاي سبز، مصالي  581848374

معاونت 

خدمات 

 شهري

14888888 5 11891788 94 14888888 188 94 

581878174 
هاي آبرساني فضاي سبز، طرح جامع آب خام طراحي و اجراي شبکه

 شهرتهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

3888888 4 3191591 181 3888888 188 78 

584858174 
مه و تندیس، اجراي هنرهاي تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجس

 هاي ماندگار و نقاشي و حجم(شهري )طرح

معاونت 

خدمات 

 شهري

5888888 17 7891373 454 5888888 188 188 

 ، انتخابات ریاست جمهوري و شوراساماندهي تبليغات محيطي 584858474

معاونت 

خدمات 

 شهري

7853341 4 58938518 118 7853341 188 188 

584818574 
ندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميادین و معابر تجریش، انقالب، ساما

 دماوند، شهدا و...

معاونت 

خدمات 

 شهري

38888888 58 188437517 481 38888888 188 188 

 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ساماندهي بازار شهرستاني 584818374

معاونت 

خدمات 

 شهري

188888888 4 154587891 154 188888888 188 8 

584838174 
نورپردازي بناهاي خاص شهري، نورپردازي فضاهاي ویژه طبيعي و شهري 

 تهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

43888888 5 148151381 183 43888888 188 188 

584878174 
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، تابلوهاي مزین به تصاویر و 

 مشخصات شهدا

معاونت 

خدمات 

 شهري

48381414 8 8 NULL 48381414 188 8 

 ساماندهي و بهسازي حذف زواید بصري از معابر و فضاهاي عمومي 584878474

معاونت 

خدمات 

 شهري

58888888 5 48888888 488 58888888 188 188 

585818474 
هاي جدید سازي آرامستانها، طراحي و آمادهتوسعه و بهسازي آرامستان

 (4شهر تهران )فاز 

ونت معا

خدمات 

 شهري

18888888 8 8 NULL 18888888 188 8 

 ساماندهي مزار شهدا، ساماندهي قطعات شهدا )هشت قطعه( 585838174

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 1 18888888 188 18888888 188 8 

585848174 
)ره(، راهبري ومدیریت راهبري و نگهداري صحن مطهر امام خميني

 م خميني)ره(شهرداري صحن مطهر اما

معاونت 

خدمات 

 شهري

58888888 1 43888888 85 58888888 188 55 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 رفتپیش

 فیزیکی

581818174 
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، ارتقاي فرهنگ تفکيک پسماند 

 از مبدا سطح شهر تهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 1 14743388 148 18888888 188 188 

581818474 
هاي آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، اجراي برنامه

 و مطالعات پژوهشيرساني آموزشي و اطالع

معاونت 

خدمات 

 شهري

14173738 5 15944111 113 14173738 188 188 

581848174 
آوري و پردازش پسماند، احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 خانه شيرآبهتصفيه

معاونت 

خدمات 

 شهري

7478117 5 7478118 188 7478117 188 188 

581848474 
آوري و پردازش پسماند، جمعاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

 توسعه و عمران مرکز دفن آرادکوه

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 18 33911884 117 17744988 188 188 

581848574 
آوري و پردازش پسماند، احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 هاي خدمات شهري )آزادگان، حکيميه و...(ایستگاه

معاونت 

خدمات 

 شهري

4488888 4 18384448 149 4144748 99 98 

581848174 
آوري و پردازش پسماند، احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 کارخانجات کمپوست

معاونت 

خدمات 

 شهري

14451488 5 8981588 78 14318888 99 33 

581848374 
آوري و پردازش پسماند، احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 )ستاد پاکيزگي( توسعه و عمران گود جاجرود

معاونت 

خدمات 

 شهري

4488888 5 4138878 99 4147948 99 38 

581848474 
آوري و پردازش پسماند، احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 خرید خودرو و مخازن زباله

معاونت 

خدمات 

 شهري

117888888 15 481815333 157 114791494 188 47 

581848774 
آوري و پردازش پسماند، سيسات جمعاحداث، توسعه و تجهيز تأ

 آبادتوسعه و عمران صالح

معاونت 

خدمات 

 شهري

5183473 5 5183474 188 5183473 188 188 

581848874 
آوري و پردازش پسماند، احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 کمک به خرید ماشين حمل زباله پادگانهاي ارتش

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 8 8 8 8 8 8 

587118474 
سنجي و طراحي استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، امکان

 روشهاي بازیافت آب

معاونت 

خدمات 

 شهري

4583888 8 8 NULL 8 8 8 

 محيطي شهر تهرانهاي زیستمحيطي، طرحهاي زیستتهيه طرح 589818174

معاونت 

خدمات 

 شهري

5188888 4 4143414 47 8 8 47 

589818474 
محيطي، استقرار نظام مدیریت زیست ایزو زیست هايتهيه طرح

 هاي تابعه شهرداري تهراندر سازمانها و شرکت 11881

معاونت 

خدمات 

 شهري

4847888 4 513548 13 8 8 13 

589818574 
سنجي تدوین محورهاي محيطي، امکانهاي زیستتهيه طرح

 هاي عمرانيزیست در پروژهمحيط

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 1 158418 8 8 8 8 

 ساماندهي صنایع مزاحم، سطح شهر تهران 589848374

معاونت 

خدمات 

 شهري

13888888 1 11388888 97 11953888 188 85 

589848774 

هاي صنفي یابي و طراحي مجتمعساماندهي صنایع مزاحم، مکان

خدماتي و هدایت و انتقال صنوف و مشاغل مزاحم و آالینده و 

 فروشيمراکز عمده

ت معاون

خدمات 

 شهري

3888888 1 5959818 79 1977991 188 79 

589818174 
هاي نو، طراحي و احداث واحدهاي توليد انرژي از توسعه انرژي

 پسماند

معاونت 

خدمات 

 شهري

131844788 14 137414151 181 117854148 97 71 

589818474 
هاي هاي نو، مکانيابي، طراحي و اجراي پارک انرژيتوسعه انرژي

 ون

معاونت 

خدمات 

 شهري

5718888 1 177148 3 8 8 18 

 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح شهر تهراناحداث سرویس 518818174

معاونت 

خدمات 

 شهري

188888888 1 488383375 489 188888888 188 188 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 روژهپ عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 تعهد نسبت

 بودجه
 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

518848174 
بار، سطح مناطق ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره

 گانه44

معاونت 

خدمات 

 شهري

57388888 1 59448487 183 57388888 188 188 

518848474 
بار، ایجاد و توسعه ميادین ميوه و ترهایجاد 

 هاي احداث ناحيه صنعتي ميدان مرکزيزیرساخت

معاونت 

خدمات 

 شهري

58888888 1 58888888 188 58888888 188 93 

518858174 
اندازي مراکز عمومي خرید و فروش ایجاد و راه

 خودرو، جنب شهر آفتاب

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 1 18538888 181 9991888 188 8 

518818574 
توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، تکميل مراکز 

 (4عرضه و فروش پرندگان )فاز 

معاونت 

خدمات 

 شهري

318888 8 8 NULL 8 8 8 

518898174 
توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري، 

 هاي شهريطراحي و اجراي المان

معاونت 

خدمات 

 شهري

48888888 1 58941838 193 48888888 188 188 

518898474 
توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري، 

 مبلمان شهري

معاونت 

خدمات 

 شهري

14888888 4 11958394 141 14888888 188 188 

181818474 
هاي جانبي ها و زیرساختاحداث و توسعه ایستگاه

 ایستگاه( 148نشاني، سطح شهر تهران )آتش

معاونت 

ات خدم

 شهري

8 17 147814184 8 8 8 8 

181818374 
هاي جانبي ها و زیرساختاحداث و توسعه ایستگاه

 نشاني، اداره مرکزي و فرماندهيآتش

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 8 8 8 8 8 8 

181818474 

هاي جانبي ها و زیرساختاحداث و توسعه ایستگاه

نشاني نشاني، توسعه مرکز آموزش آتشآتش

 ایثارگران

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 1 18888888 8 8 8 48 

181848474 
هاي جانبي ها و زیرساختنگهداري ایستگاه

 هانشاني، مقاوم سازي و نگهداري ایستگاهآتش

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 1 4845481 8 8 8 8 

181818174 

نشاني و مدیریت تأمين خودروها و تجهيزات آتش

نجات، جرثقيل بحران، خرید خودروهاي عملياتي )

 و...( و تجهيزات )پمپ و...(

معاونت 

خدمات 

 شهري

8 4 154815478 8 8 8 8 

184858174 
هاي پشتيباني مدیریت بحران، ساخت احداث پایگاه

 هاي مدیریت بحران سطح شهر تهرانو تجهيز سوله

معاونت 

خدمات 

 شهري

183798349 4 188438418 185 5989984 1 8 

184138174 
ت شهروندان در زمان بحران، ساخت و اسکان موق

 هاي اسکان موقت شهروندانتجهيز محل

معاونت 

خدمات 

 شهري

41874175 8 8 NULL 473948 5 8 

185848474 

افزایش ایمني اماکن، افزایش ایمني اماکن در برابر 

سوانح طبيعي و توسعه نظامات مواجهه با حوادث 

 غيرمترقبه

معاونت 

خدمات 

 شهري

481113579 4 111194738 31 178841348 48 8 

413818174 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، طرح جامع 

 احيا و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

18888888 3 11418118 114 18888888 188 83 

481818475 

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي درون 

آهن شهري ت راهاي به شرکشهري، کمک سرمایه

 تهران و حومه )مترو(

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

3448487885 14 9988888888 189 5414848838 41 188 

481818575 

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي درون 

اي به شرکت مترو از محل شهري، کمک سرمایه

 فروش آرم طرح ترافيک 48%

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

8 1 148888888 8 8 8 8 

481818175 

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي درون 

شهري، نگهداري و بهسازي خطوط متروي تهران 

 ـ کرج()تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

488888888 1 488888888 188 8 8 8 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه نعنوا کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

481818375 

احداث و توسعه خطوط حمل و 

نقل ریلي درون شهري، تامين 

تجهيزات و قطعات یدکي 

برداري متروي شرکت بهره

 تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

538888888 1 538888888 188 515891457 98 18 

484848175 

تعمير، نگهداري و تجهيز 

هاي حمل و نقل تعميرگاه

عمومي غيرریلي، خرید لوازم و 

تجهيزات امداد خودرو و 

 تعميرگاههاي شرکت واحد

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

34544179 4 188888888 178 59544179 78 4 

484838175 

وسازي ناوگان حمل و توسعه و ن

نقل عمومي غيرریلي، خرید 

 انواع اتوبوس شهري

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

1584888888 1 5597888888 413 588888888 44 188 

484838375 

توسعه و نوسازي ناوگان حمل و 

نقل عمومي غيرریلي، نوسازي 

 هاي سبز(ناوگان )خرید اتوبوس

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

3888888 1 188888888 4888 8 8 8 

484848175 

ایجاد و توسعه سامانه 

هاي تندرو، احداث و اتوبوس

توسعه خطوط سامانه تندرو )بي 

 آر تي(

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

488888888 44 481184788 181 191188484 94 188 

484148175 

تعمير و نگهداري سامانه 

هاي تندرو، نگهداري و اتوبوس

باني خطوط و سيستمهاي پشتي

 هاي تندروهوشمند اتوبوس

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

58888888 1 59944884 155 8 8 8 

484118175 

بهسازي و نگهداري ناوگان 

حمل و نقل عمومي غيرریلي، 

استقرار سيستم مکانيزه پایش 

ریزي و کنترل مرکز برنامه

 مدیریت ناوگان اتوبوسراني

معاونت 

حمل و نقل 

 ترافيک و

14888888 1 98888888 738 11989857 188 188 

484118475 

بهسازي و نگهداري ناوگان 

حمل و نقل عمومي غيرریلي، 

توسعه و نگهداري بليت 

 الکترونيک

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

74139997 1 48888888 79 39444574 78 14 

481814175 

هاي ترافيکي، نصب دوربين

تصویري  توسعه سيستم نظارت

 )مرحله دوم(

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

43888888 1 84331113 147 41913898 188 188 

481814575 

نصب دوربين هاي ترافيکي، 

هاي اندازي دوربيننصب و راه

 ثبت تخلف سرعت

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

48888888 1 47888449 115 39938915 188 188 

481814375 

ترافيکي،  هاينصب دوربين

ها به سيستم تجهيز تقاطع

تشخيص و ثبت تخلف عبور از 

 چراغ قرمز

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

88888888 1 95431188 117 79979159 188 188 

481814775 

هاي ترافيکي، نصب دوربين

هاي مکانيزاسيون خروجي

 محدوده طرح ترافيک تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

48888888 1 47888449 159 19981841 188 188 

481848475 

نگهداري مراکز کنترل ترافيک، 

نگهداري و بهسازي مرکز کنترل 

 ترافيک تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

18888888 1 18888888 188 9875148 99 38 

481848575 

نگهداري مراکز کنترل ترافيک، 

نگهداري و بهسازي مراکز 

 ه(مجموع 14کنترل ترافيک )

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

58888888 1 58888888 188 57784355 99 38 

481888175 

اجراي عالیم افقي ترافيکي، 

اجراي عالئم افقي ترافيکي 

 سطح شهر تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

44518888 5 11841819 197 44588535 188 8 

481898575 

نصب تابلوهاي متغير ترافيکي، 

وهاي متغير )وي ام نصب تابل

دي ام اس( و عالئم -اس 

 راهنمایي

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

48888888 1 48888888 188 19981841 188 188 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 سبتن

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

481188175 
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيکي، 

 سطح شهر تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

3888888 3 9315889 198 1948513 98 5 

481118175 

هاي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم

هوشمند حمل و نقل و ترافيک، توسعه 

 یرساخت فيبر نوريز

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

188888888 1 113481438 114 99919441 188 188 

481118475 

هاي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم

هوشمند حمل و نقل و ترافيک، اجراي 

 سيستم مدیریت هوشمند بزرگراهي

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

3888888 1 3888888 188 1994883 188 188 

481118575 

هاي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم

هوشمند حمل و نقل و ترافيک، نگهداري 

 زیرساخت فيبر نوري

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

58888888 1 55988513 115 49851111 99 188 

481148175 

تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني 

معابر، تعویض و نگهداري گاردریل سطح 

 نشهر تهرا

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

1718888 1 14888888 433 1784994 188 8 

481118175 
هاي راهنمایي و رانندگي، نصب چراغ

 توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزي

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

48888888 1 48888888 188 39448733 99 38 

481118475 

هاي راهنمایي و رانندگي، نصب چراغ

هاي مجهز به چراغ تقاطع تبدیل

هاي راهنمایي و زن به چراغچشمک

 پذیررانندگي برنامه

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

43888888 1 43888888 188 41571911 97 38 

481138175 
هاي راهنمایي و رانندگي، نگهداري چراغ

 نگهداري چراغهاي هوشمند و غيرهوشمند

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

38888888 1 188888888 488 19981718 188 188 

481148175 

هاي ترافيکي، نگهداري نگهداري دوربين

سيستم مکانيزه محدوده طرح ترافيک و 

 ثبت تخلف

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

31888888 1 31888888 188 35494543 99 38 

481148475 
هاي ترافيکي، نگهداري نگهداري دوربين

 سيستم نظارت تصویري

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

58888888 1 18888888 155 49851134 99 77 

481178575 

تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکي، 

تعویض و نگهداري عالئم ایمني و 

 راهنمائي و رانندگي سطح شهر تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

4818414 1 18888888 117 4818414 188 8 

483818175 

سوارهاي ها و پارکو توسعه پایانهاحداث 

شهري، ساماندهي و توسعه درون

 هاي درون شهريپایانه

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

17141534 1 14881349 94 7883484 18 83 

483848475 
سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهري، توسعه و بهسازي پایانه غرببرون

معاونت 

حمل و نقل 

 کو ترافي

18888888 9 18888888 188 44148817 43 89 

483848575 

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، توسعه و بهسازي پایانه برون

 جنوب

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

43888888 4 43888888 188 41115879 84 98 

483848175 

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

سوارهاي هسازي پارکشهري، ببرون

 اقماري )نيمه متمرکز(

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

8888888 3 8888888 188 1144819 18 34 

483848375 

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، احداث و توسعه پایانه شرق برون

 جدید

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

518888888 1 518888888 188 14719143 11 77 

489148175 

هاي موضعي و موضوعي حمل و تهيه طرح

نقل و ترافيک، مطالعات بروزرساني 

آوري اطالعات هاي آماري و جمعپایگاه

 حمل و نقل و ترافيک

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

4888888 1 4888888 188 118148 4 78 
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 (الیر رتهران )مبالغ به هزا یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه

 مصوب

 تعداد

 قرارداد

 مبلغ کل

 تعهد

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 هزینه

 قطعی

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

489148475 
هاي موضعي و موضوعي حمل و نقل و ترافيک، مطالعات ارتقاء سيستم تهيه طرح

 ایمني و مدیریت حوادث

معاونت 

حمل و 

و نقل 

 ترافيک

5888888 3 4537489 79 1781737 39 13 

489148575 
هاي موضعي و موضوعي حمل و نقل و ترافيک، مطالعات کاربردي تهيه طرح

 هاي حمل و نقلبهبود وضعيت شبکه و زیرساخت

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

5188888 4 4711751 89 5188888 188 37 

489148175 
ضوعي حمل و نقل و ترافيک، مطالعات تدوین هاي موضعي و موتهيه طرح

 ها و استانداردهاي حمل و نقل و ترافيکضوابط، دستورالعمل

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

4888888 4 1848733 95 1413733 41 49 

489148375 
هاي موضعي و موضوعي حمل و نقل و ترافيک، مطالعات موضوعي و تهيه طرح

 انهگ44موضعي ترافيک در مناطق 

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

11888888 11 18414915 97 9818141 89 39 

 احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، نصب پل عابر پياده مکانيزه 411858175

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

43888888 5 43888888 188 43888888 188 8 

413818175 
جهيز معابر ویژه دوچرخه سطح احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، احداث و ت

 شهر تهران

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

48888888 1 13314447 78 8 8 8 

414818175 
نوسازي و توسعه ناوگان پليس راهور، توسعه و نوسازي وسایل نقليه راهنمایي و 

 رانندگي تهران بزرگ

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

18888888 8 8 NULL 18743138 17 8 

414848175 
هاي پليس راهور، بازسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه بازسازي ساختمان

 راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

18888888 8 8 NULL 5787157 57 8 

414858175 
هاي راهنمایي و رانندگي هاي پليس راهور، احداث ساختماناحداث ساختمان

 تهران بزرگ

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

8 8 8 8 8 8 8 

 تجهيز فني پليس راهور، تجهيز فني راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ 414818175

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

3588888 8 8 NULL 1579374 44 8 

414818475 
تجهيز فني پليس راهور، تجهيز اداري آمادي تاسيسات و ابنيه راهنمایي و 

 رگرانندگي تهران بز

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

3888888 8 8 NULL 1974498 59 8 

418818175 
سازي رساني مفاهيم سالمآموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، آموزش و اطالع

 آلودگي هوا و صدا

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

7388888 1 7388888 188 5758847 38 53 

 هاي اجرایي ارتقاي فرهنگ عبور و مروررنامهآموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، ب 418818475

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

57888888 57 57888888 188 53434817 93 44 

589818175 
محيطي، تهيه فهرست انتشار منابع متحرک و ساکن هاي زیستتهيه طرح

 آلودگي هواي شهر تهران

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

11888888 1 11888888 188 5844791 47 8 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 پیشرفت

 فیزیکی

589818475 

محيطي، هاي زیستتهيه طرح

ردي آلودگي هاي راهبطرح

 هواي شهر تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

18888888 1 18888888 188 784857 1 43 

589818575 

محيطي، هاي زیستتهيه طرح

هاي راهبردي آلودگي طرح

 صداي شهر تهران

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

4888888 1 4888888 188 8 8 8 

589848175 

احداث، توسعه و تجهيز مراکز 

اینه فني وسایل نقليه، مع

بهسازي و نوسازي مراکز معاینه 

 فني

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

3888888 5 3888888 188 1358114 91 94 

589188475 

هاي سنجش نگهداري ایستگاه

محيطي، هاي زیستآالینده

هاي راهبري و نگهداري ایستگاه

 سنجش آلودگي هوا و صدا

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

58888888 1 58888888 188 41791488 75 84 

414818175 
ها، بازپرداخت وام بازپرداخت وام

 مترو

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

778341888 1 4438888888 518 778341888 188 8 

414818475 
بازپرداخت تعهدات فاینانس 

 سيصد دستگاه اتوبوس دوکابينه

معاونت 

حمل و نقل 

 و ترافيک

17888438 1 888888888 1784 17888438 188 188 

181848173 
ها، سطح شهر نگهداري گرمخانه

 تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

13888888 8 8 NULL 11714331 78 8 

183888173 
هاي مدیریت حمایت از برنامه

 محله، سطح شهر تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

55958888 8 8 NULL 55345588 99 8 

184188173 
فضاها و اماکن  نگهداري

 ورزشي، سطح شهر تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

148888888 8 8 NULL 119517181 99 8 

187848173 

کمک به ساخت و توسعه 

مساجد و اماکن مذهبي، احداث 

هاي مساجد و توسعه مناره

 تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

8 8 8 8 8 8 8 

187848473 

کمک به ساخت و توسعه 

مذهبي، توسعه  مساجد و اماکن

 تجهيزات پخش اذان

معاونت 

امور 

 اجتماعي

8 8 8 8 8 8 8 

187898173 

ترویج امور دیني، فرهنگ قرآن 

و معارف اسالمي، سطح شهر 

 تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

18888888 8 8 NULL 18888888 188 8 

187188173 

ساماندهي فضاهاي با هویت 

فرهنگي و تاریخي، تملک، 

هاي ازي خانهمرمت و بازس

 مشاهير

معاونت 

امور 

 اجتماعي

31583113 1 54888888 39 31583111 188 8 

187118173 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 

تکریم مفاخر دفاع مقدس , 

راهبري و مدیریت موزه دفاع 

 مقدس

معاونت 

امور 

 اجتماعي

158888888 8 8 NULL 835148 1 8 

187118173 
و  هاي فرهنگياجراي برنامه

 هنري، سطح شهر تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

118881188 8 8 NULL 155444885 93 8 

188818473 

توسعه فضاهاي فرهنگي و 

هنري، مطالعه و احداث تاالر 

 بزرگ شهر تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

1888888 1 388888 38 415744 41 8 

188818773 

توسعه فضاهاي فرهنگي و 

ث باغ هنري، مطالعه و احدا

 متبرک قرآن

معاونت 

امور 

 اجتماعي

1388888 8 8 NULL 1484443 88 8 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 5931آمار پروژه های عمرانی سال 

 پروژه عنوان کدپروژه
 واحد

 سازمانی
 مصوب بودجه

 تعداد

 قرارداد
 تعهد مبلغ کل

 نسبت

 تعهد

 بودجه

 قطعی هزینه

 پیشرفت

 ریالی

 قطعی

 تپیشرف

 فیزیکی

188818973 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مجموعه 

 فرهنگي نينوا

معاونت امور 

 اجتماعي
1388888 8 8 NULL 8 8 8 

188811873 

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تملک خانه 

خانواده هاي داراي چهار شهيد و بيشتر و 

تبدیل آن به مرکز محلي فرهنگي )خانه 

 شهدا(

معاونت امور 

 عياجتما
18888 8 8 NULL 8 8 8 

188818873 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث 

 گذر سرو و برج پرچم جمهوري اسالمي ایران

معاونت امور 

 اجتماعي
44987847 8 8 NULL 44987843 188 188 

188811173 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مرکز تئاتر 

 اي شهر تهرانحرفه

معاونت امور 

 اجتماعي
313814414 5 147947888 55 314889454 188 93 

188811473 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، باغ موزه 

 دفاع مقدس

معاونت امور 

 اجتماعي
44871185 8 8 NULL 44871181 188 8 

188811573 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، باغ کتاب 

 تهران

معاونت امور 

 اجتماعي
144885544 1 479888888 441 141848944 98 17 

188811173 

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، توسعه 

تجهيزات موسيقي )تکميل و تجهيز استودیو 

 صدا(

معاونت امور 

 اجتماعي
3114888 8 8 NULL 3114888 188 188 

188814173 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، موزه 

 پانوراماي دفاع مقدس

معاونت امور 

 اجتماعي
118481448 4 84788778 75 118484754 188 51 

188814473 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 هاي موزه دارآبادساختمان

معاونت امور 

 اجتماعي
54384498 1 58888888 84 54384494 188 19 

188814573 
توسعه فضاهاي فرهنگي هنري ، موزه علوم 

 ونجوم

معاونت امور 

 اجتماعي
44715449 8 8 NULL 44715448 188 8 

188814473 

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،خرید 

مجموعه نفيس کرات سيار جهت موزه برج 

 ميالد

معاونت امور 

 اجتماعي
48888888 8 8 NULL 47488888 97 8 

188898173 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 شهر تهران

معاونت امور 

 اجتماعي
59888888 8 8 NULL 58148844 98 8 

188898173 
اهاي فرهنگي و هنري، نگهداري نگهداري فض

 برج ميالد تهران

معاونت امور 

 اجتماعي
38888888 8 8 NULL 38888888 188 8 

188898373 
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، نگهداري 

 باغ موزه قصر

معاونت امور 

 اجتماعي
74483888 8 8 NULL 71944844 188 8 

111848173 
هاي اجتماعي و فرهنگي اجراي طرح

 دکان، سطح شهر تهرانکو

معاونت امور 

 اجتماعي
5888888 8 8 NULL 5888888 188 8 

581848173 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 خسروشاهي

معاونت امور 

 اجتماعي
44934194 1 18888888 48 44934198 188 97 

581848473 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 اميرسليماني

ت امور معاون

 اجتماعي
114571183 1 18888888 51 113444134 99 94 

413858173 
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح شهر تهران

معاونت امور 

 اجتماعي
11873188 8 8 NULL 11873188 188 8 

418848173 
هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

 شهرداري، سطح شهر تهران

معاونت امور 

 اجتماعي
3488888 8 8 NULL 3388838 188 8 
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  محدوده مناطق شهرداري تهران
 5 4 3 2 1 منطقه

 موقعيت
 - جنوب -( شمال 

 مركز) -غرب  -شرق 
 شمال وشمال غرب شمال تهران

شمال تهران و در 
 دوطرف وليعصر

 شمال غرب تهران شمال شرق تهران

 محدوده

 1 1 5 - منطقه
 

 به كوههاي البرز شمال
به تراز ارتفاعي  

 متر1800

و  1به منطقه 
تي از بزرگراه قسم

صدر و قسمتي از 
بزرگراه مدرس و 

 چمران

به منطقه يك و 
 ارتفاعات البرز

 به رشته كوههاي البرز

 4و3 منطقه
 

 8و7 7و6
 

 جنوب
به بزرگراه شهيد بابائي و 

 صدر و چمران

به خيابان آزادي از 
تقاطع خيابان نواب 

صفوي تا ميدان 
 آزادي

كه  7و  6به مناطق 
خط مرزي آن 

ي از بزرگراه قسمت
هاي شيخ فضل اله 

نوري و بزرگراه 
 رسالت

 8و  7به مناطق 
كه حد فاصل آن 
بزرگراه رسالت و 
در امتداد جاده 

 دماوند

به بزرگراه مخصوص 
كرج از گمرك مهرآباد 

 تا ميدان آزادي

 4 10 - منطقه
  

 شرق
جاده اوشان و فشم و 

 جاده لشگرك

به خيابان
بهزاد(مسيل 

ا خط سعادت آباد) ت
متر  1800ارتفاعي 

از خيابان سعادت 
آباد و ادامه آن تا 
خيابان كچوئي تا 
تقاطع چمران و 
 بزرگراه چمران

كه حد  4به منطقه 
فاصل آن قسمتي از 

خيابان دكتر 
شريعتي است ( 
حدفاصل پل 

سيدخندان تا ابتداي 
 پاسداران )

به پارك هاي 
جنگلي قرچك و 

 غزال

به بزرگراه محمد علي 
بزرگراه آيت  جناح و

 ا..اشرفي اصفهاني

 3و1 2 6-3 2 منطقه
 

 غرب
به دركه محدود مي 

 شود.

به بزرگراه
محمدعلي جناح از 

ميدان آزادي و 
امتداد تا خط 

متر  1800ارتفاعي 
 محدود مي شود.

كه خط 2به منطقه 
مرزي آن بزرگراه 

چمران است محدود 
 مي شود.

كه  3و1به مناطق 
حد فاصل آن 

گرودي و خيابان لن
پاسداران مي باشد 

 محدود مي شود.

به رودخانه كن 
 محدود مي شود.

 54,45 139  32 50,450 46 مساحت منطقه(كيلومترمربع)
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  محدوده مناطق شهرداري تهران
 11 10 9 8 7 6 منطقه

 موقعيت

 -( شمال 
شرق  -جنوب

 -غرب  -
 مركز)

 مركز تهران

مركز تهران و در
دو طرف خيابان 

از  شريعتي كه
مركز تا شمال 
تهران امتداد 

 دارد.

 شرق تهران
جنوب غرب 

 تهران
جنوب غربي 

 تهران
 مركز شهر تهران

 محدوده

 6 2 منطقه

 به بزرگراه رسالتبه بزرگراه رسالت به بزرگراه شهيد همت شمال
به خيابان آزادي 
و جاده مخصوص 

 كرج

از شمال به 
خيابان آزادي از 
تقاطع خيابان 

خيابان نواب تا 
  شهيدان

كه  6به منطقه 
حد فاصل آن 

خيابان انقالب و 
آزادي از تقاطع 
خيابان حافظ تا 
 تقاطع توحيد

 16 17 منطقه

 جنوب
به خيابان آزادي و 

 خيابان انقالب
به خيابان انقالب 
 و خيابان دماوند

 به جاده دماوند

به بزرگراه چهل 
و پنج متري زرند 

و بزرگراه 
 فتح(جاده قديم

 كرج )

به خيابان قزوين 
از تقاطع با 

خيابان نواب تا 
تقاطع خيابان 

 هرمزان

كه  16به منطقه 
حد فاصل آن 

خيابان شوش و 
خيابان محمدي از 

تقاطع خيابان 
وحدت اسالمي تا 
 ميدان حق شناس

 12 11 منطقه

 شرق
به بزرگراه مدرس و 
 خيابان شهيد مفتح

به خيابان استاد 
حسن بنا و 

 ان سبالنخياب
 به بزرگراه رسالت

به خيابان
شهيدان و 

بزرگراه يادگار 
امام و خيابان 

هرمزان و خيابان 
سادات و خيابان 
 امام زاده عبداله

به خيابان نواب 
از تقاطع آزادي 
 تا خيابان قزوين

كه  12به منطقه 
حد فاصل آن 

خيابان حافظ و 
خيابان وحدت 

اسالمي از تقاطع 
با خيابان انقالب 

 شوشتا 

 10 9 منطقه

 غرب
به بزرگراه چمران محدود 

 مي شود.

به بزرگراه 
مدرس و خيابان 
مفتح محدود مي 

 شود.

به خيابان استاد 
حسن بنا و سبالن 
 محدود مي شود.

به رودخانه كن 
 محدود مي شود.

به خيابان 
شهيدان محدود 

 مي شود.

كه  10به منطقه 
حد فاصل آن 

خيابان توحيد و 
واب خيابان ن

صفوي از تقاطع 
خيابان آزادي تا 
تقاطع خيابان 
محمدي است 
 محدود مي شود.

  11,9  8,07  19,5  13,22 15,5 21,5 مساحت منطقه(كيلومترمربع)
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  محدوده مناطق شهرداري تهران
 17 16 15 14 13 12 منطقه

 موقعيت
 -جنوب -( شمال 
 -غرب  -شرق 

 مركز)

از مركز تا 
 جنوب تهران

شرق تهران
شمال بزرگراه از

جاده _ياسيني 
تهران،دماوند، از 
شرق رودخانه 

جاجرود ،ازغرب 
بزرگراه دوران واز 

جنوب قره 
 چشمه مي باشد

 جنوب غرب جنوب تهران جنوب تهران شرق تهران

 محدوده

 9و 10و11 14،12 13 8و7و4مناطق منطقه

 شمال

به خيابان 
انقالب حد 

فاصل خيابان 
حافظ تا ميدان 

 ينامام حس

ازشمال خيابان 
 دماوند

كه13به منطقه
حد فاصل آن 

خيابان پيروزي 
است از ميدان 
شهدا تا خيابان 

 افسريه

 14و12به مناطق 
كه حد فاصل آن 

خيابان هاي 
خاوران و آهنگ 

 است.

به خيابان شوش 
از تقاطع نواب تا 

 17خيابان 
 شهريور

خيابان قزوين از 
تقاطع بزرگراه 

شهيد نواب تا سه 
خيابان –آذري راه 

زرند از سه راه 
 آذري تا پل ساوه

 19 20 15 14 منطقه

 به خيابان شوش جنوب
خيابان پيروزي 
ازميدان شهدا 
 تاميدان كالهدوز

كه15به منطقه
حد فاصل آن 
خيابان هاي 

خاوران و آهنگ 
 است

به كوه بي بي شهر 
 بانو

به كمربندي 
تهران از خيابان 
فدائيان اسالم تا 

ادامه  تقاطع
 بزرگراه چمران

بزرگراه شهيد 
چراغي از تقاطع 
بزرگراه شهيد 
نواب تا ميدان 
 شهيد سروري

 16و 11 13 منطقه

 شرق
 17به خيابان 
 شهريور

بزرگراه دوران 
وسرخه 

حصار(حريم 
شرق تهران) 
ومرزحريم 

 13منطقه 

به استاديوم 
ورزشي تختي و 
قصر فيروزه و 

هاي جنگل
 سرخه حصار

ارتفاعي  به خط
متر از  1200

انتهاي افسريه تا 
محل برق فشار 

قوي سيمان تهران 
در شمال جاده 

 خاوران

به خيابان فدائيان 
اسالم از خيابان 
شوش تا تقاطع 

بزرگراه كمربندي 
 جنوب تهران

بزرگراه شهيد 
نواب صفوي از پل 

روگذر خيابان 
قزوين تا بزرگراه 

شهيد 
چراغي(سكو 
نظامي)ضلع 
تان شمالشرق بوس
 واليت

 18 16 12 12 منطقه

 غرب

به خيابان حافظ 
و وحدت 

اسالمي محدود 
 مي شود.

خيابان 
شهريور 17

ازميدان امام 
حسين تاميدان 

 شهدا

كه  12به منطقه 
حد فاصل آن 

 17خيابان 
شهريور است 

 محدود مي شود.

به خيابان فدائيان 
اسالم از خيابان 
قدس(دولت آباد) 
تا ميدان شوش 

 مي شود. محدود

به بزرگراه قلعه 
مرغي و خيابان 
بهمن يار محدود 

 مي شود.

بزرگراه آيت ا... 
سعيدي(جاده 
ساوه) از تقاطع 
خيابان زرند 

تاميدان شهيد 
سروري(پل روگذر 

 شهيد كاظمي)

  8,23 16,5  29 23,6 14 16  مساحت منطقه(كيلومترمربع)



  سالنامه آماري شهرداري تهران

  سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران                                                                                                                                       594
  

  محدوده مناطق شهرداري تهران

 22 21 20 19 18 منطقه

 موقعيت
شرق  - جنوب -( شمال 

 مركز) -غرب  -
منتهي اليه جنوب 

 غربي تهران
 غرب تهران غرب تهران جنوب تهران جنوب تهران

 محدوده

 21و17و19و9 منطقه
 

16  
 

5 

 شمال
 45به خيابان آذري (

متري زرند) و بزرگراه 
 فتح

خيابان جوانه و بزرگراه 
 آيت ا... سعيدي

به بزرگراه آزادگان و 
بان ابراهيمي و خيابان خيا

 دولت آباد
 كرج -به اتوبان تهران

به جاده حريم منطقه 
و كوههاي شمال  5

 غربي استان تهران

 21و  9مناطق  منطقه
 -   

 جنوب
به چهاردانگه و 

 شهرستان اسالمشهر
به كمربندي جنوب 

 تهران (بزرگراه آزادگان)
به شهرري و خيابان 

 سلمان فارسي
 كرج -به اتوبان تهران  به جاده قديم كرج

 منطقه
  

15 
  

 شرق
به بزرگراه آيت ا.. 

 سعيدي
به بزرگراه يارجاني(نواب) 

 و خيابان بهمنيار
به خيابان تقي آباد و 

 مسيل تقي آباد

به مسيل رودخانه كن 
از تقاطع با جاده 
 مخصوص كرج

به مسيل رودخانه كن 
 و سولقان

 )19و  17( مناطق  منطقه
 

19  
  

 غرب
به شهريار، شهر قدس 

و كرج محدود مي 
 شود.

به بزرگراه آيت ا... 
 سعيدي و آزادگان

اتوبان بهشت زهرا (به 
محدود  19حريم منطقه 

 مي شود. )

به محدوده گرمدره 
 محدود مي شود.

به محدوده شهر 
گرمدره(استان البرز)  

 مي شود.

  61  52,6 27  20,3  37,99  )مساحت منطقه(كيلومترمربع
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 (ماخذ:اداره كل حريم)92در سال  ت مناطق داراي حريموضعي

همجواري ها
 

 غرب شرق جنوب شمال
مساحت تقريبي 
محدوده حريم 
 (كيلومترمربع)

 1منطقه 
حوزه آبريز  –دامنه رشته كوه البرز 
 شهر تهران

 محدوده قانوني شهر تهران
جاده اوشان و فشم و جاده لشگرك 

 )4(حريم منطقه 
 265 )2طقه دره دركه (حريم من

 )1رود دره دركه (حريم منطقه  )9محدوده قانوني (منطقه  دامنه رشته كوه البرز 2منطقه 
  رود دره فرحزاد

 )5(حريم منطقه 
20 

 درياچه لتيان و بلوارامام خميني 4منطقه 
دماوند(حريم  –بزرگراه تهران 

 )13مصوب منطقه 
 رودخانه جاجرود

  جاده لشگرك
 )4(محدوده منطقه 

102 

 5منطقه 
دامنه رشته كوه البرز(مرز مصوب 

 پايتخت )
محدوده قانوني شهر تهران 

 )5(محدوده منطقه 
 دره فرحزاد

  دره سولقان
 (ابتداي جاده سولقان)

50 

 13منطقه
پارك جنگلي  –جاده تهران دماوند 

 )4سرخه حصار( مرز منطقه 
قره چشمه (مرز موجود حريم 

 )15منطقه 
 رودخانه جاجرود

شهر تهران (مرز قانوني محدوده 
 )13منطقه 

80 

 )13قره چشمه(مرز حريم منطقه  15منطقه
جاده خراسان(مرز موجود حريم 

 )20منطقه 
مسگرآباد (امتداد مرز حريم منطقه 

13( 
محدوده شهرتهران(مرز قانوني 

 )15و  14محدوده مناطق 
165 

 18منطقه
 18بزرگراه مفتح (محدوده مناطق 

 )21و 
قوي (منطبق بر  خطوط برق فشار

 )71مرز حريم مصوب سال

محدوده حريم شهر باغستان و 
كمربندي آزادگان (امتداد خط 

 ساوه) - آهن تهران 

كمربندي انديشه (منطبق بر مرز 
 )71حريم مصوب سال

72 

 19منطقه
محدوده شهر تهران (مرز قانوني 

 شهر تهران)

اراضي حسن آباد و محدوده بخش 
يم آفتاب  (منطبق بر مرز حر

 )71مصوب سال

قم (مرز قانون شهر  –اتوبان تهران 
 تهران)

بزرگراه آيت اهللا سعيدي (منطبق 
بر خط راه آهن ، تا مرز قانوني 

 شهر تهران)
83 

 244 اتوبان  قم اتوبان امام رضا (ع) بخشداري كهريزك محدوده شهر تهران 20منطقه

 دامنه رشته كوه البرز 22منطقه
ان (مرز محدوده قانوني شهر تهر
 )22قانوني حريم منطقه 

 320 حريم شهر گرمدره و كرج )5دره سولقان (حريم منطقه 

 1401 جمع حريم

 
  )(ماخذ:اداره كل حريم92وضعيت مناطق داراي حريم در سال 
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